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ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1 

ส่วนที ่1  การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2521 เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม อยา่งไรก็ตาม ภายใตส้ภาวะการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความจาํเป็นในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 
21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจดัตั้งบริษทัเพ่ือรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยายน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุน้ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยใหจ้ดัตั้ง ปตท.  โดย
ใหภ้าครัฐคงสัดส่วนการถือหุน้ใน ปตท. ในสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ให ้ปตท. คงสถานะเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติและไดรั้บ
สิทธิพิเศษตามสถานะดงักล่าว รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกาํกบัดูแลในดา้นนโยบายของ ปตท. จนกว่า
พระราชบญัญติับรรษทัวิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลใชบ้งัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐ ปตท. จึงมาอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน 

ปตท. แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นแต่เพียงผูเ้ดียว/1/ ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่าว ปตท. 
ไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด สินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให ้ปตท. สามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2542 ไดมี้การตราพระราช
กฤษฎีกาเม่ือ พ.ศ.2544 ใหค้งอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่ามพระราชบญัญติั
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งน้ี โดยกาํหนดใหอ้าํนาจ สิทธิ และประโยชน์ดงักล่าว ส้ินสุดลงเม่ือ ปตท. ส้ินสภาพ
การเป็นรัฐวสิาหกิจ ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีงบประมาณ และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกา
กาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหา
สาระสําคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี ปตท. ไดรั้บตาม
กฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท. เช่น การสํารวจและ
ประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขา้มท่ีดินของบุคคลใดๆ 
ฯลฯ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 
3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและเลขานุการ  

นอกจากน้ีเม่ือพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ไดมี้ผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 
2550  โดย ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ย ใบอนุญาตการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคา้ปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบ
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และกิจการไฟฟ้า ประกอบดว้ย ใบอนุญาตผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก  กิจการ
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ 
ส่งผลให้การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าของ ปตท. ถูกกาํกับโดย คณะกรรมการกาํกับกิจการพลงังาน ภายใต ้

                                           
1/ ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหน้าํบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั ในส่วนท่ีเก่ียวกบั

สภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 2 

พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน)  (ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบัการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไป 

1.1  กลยุทธ์และทศิทางการดาํเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท.  
กลุ่ม ปตท. ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ ท่ีมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้ม

ชาติชั้นนาํ หรือ “Thai premier multinational energy company” ดว้ยกลยทุธ์การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ การ

ปรับปรุงการบริหารจดัการเพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกบัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social 

Responsibility: CSR)  

กลุ่ม ปตท. มีดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ตามทิศทางและกลยทุธ์ TAGNOC 

(Technologically Advanced and Green National Oil Company) ท่ีมุ่งเนน้การนาํเทคโนโลยแีละสร้างองคค์วามรู้ของกลุ่ม ปตท. 

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการดาํเนินงาน  

กลุ่ม ปตท. ยงักาํหนดทิศทางกลยทุธ์การสร้างสรรคคุ์ณค่าเพ่ิมร่วมกนัใหแ้ก่สังคม (PTT Group CSV: Creating Shared 

Value) เพ่ือมุ่งสร้างใหก้ลุ่ม ปตท. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ทั้งการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานและใหค้วามรู้ความ

เขา้ใจดา้นพลงังานอยา่งแทจ้ริงต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   

1.2  พฒันาการทีสํ่าคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2552   

กมุภาพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552 สัญญาการกลัน่ร่วม (Operating Alliance) ระหวา่ง PTTAR และ SPRC ไดส้ิ้นสุด
ลง ส่งผลใหส้ถานะของบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดัส้ินสุด และทั้งสองบริษทัไดแ้ยกการบริหารงาน
ออกจากกนั โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะใชทุ่้นรับนํ้ามนัดิบทางทะเล (SPM) ระบบท่อส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปไปยงั 
ระบบขนส่งนํ้ามนัทางท่อ (Thappline) ท่าเรือส่ง LPG และอุปกรณ์ผลิตกาํมะถนัเมด็ (Sulfur Palletizer) 
ร่วมกนัต่อไป เน่ืองจากเป็นการลงทุนร่วมกนั 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT Tank) ทั้งน้ี เป็นไปตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 9/2551 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดาํเนินการ
พฒันาพื้นท่ีท่าเทียบเรือและคลงัเก็บผลิตภณัฑ์เหลว โดย ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ใน PTT Tank ท่ีมีทุนจด
ทะเบียน 1,000 ลา้นบาท และปัจจุบนัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท  

: เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. ยกเลิกสัญญาเงินกูเ้ดิมและจดัทาํสัญญา
เงินกูใ้หม่ ภายหลงัจากท่ีบริษทั  เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (ENCO) สามารถจดัหาเงินกูจ้ากแหล่งภายนอก 
เพ่ือชาํระคืนเงินกูจ้าก ปตท. และ ปตท.สผ. ท่ีคา้งอยูท่ ั้งหมด โดยสัญญาเงินกูใ้หม่เป็นสัญญาเงินกูด้อ้ยสิทธิใน
วงเงินไม่เกิน 1,250 ลา้นบาท (วงเงินกูท้ ั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาทโดยส่วนท่ีเหลือ ปตท.สผ. เป็นผูใ้หกู้ภ้ายใต้
เง่ือนไขเดียวกนั) คิดอตัราดอกเบ้ียในเชิงพาณิชย ์ระยะเวลาเงินกู ้13 ปี 6 เดือน ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน  2552 
ปตท. ไดล้งนามในสัญญาเงินกูใ้หม่กบั ENCO เรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ียงัอนุมติัให ้ปตท. เพ่ิมทุนใน ENCO 
ตามสัดส่วนถือหุน้ร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท ส่งผลให ้ENCO มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
1,800 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ ปตท. จาํนวน 900 ลา้นบาทและของ ปตท.สผ. ในจาํนวนเงินท่ีเท่ากนั 
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:       เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั พีทีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั (“PTTI”) (บริษทัยอ่ยท่ี ปตท. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ 
(Share Sale Agreement) กบับริษทั Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือซ้ือหุน้บริษทั Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) (บริษทัยอ่ย
ท่ี SRL ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุน้ทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 
335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ลา้นบาท 

เมษายน          : เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 Lints และ SRL ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) ของ
สัญญาซ้ือขายหุน้สาํเร็จ Lints จึงไดช้าํระราคาของการเขา้ซ้ือกิจการจาํนวนแรก 219.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
(คิดเป็นประมาณ 7,822 ลา้นบาท) และไดรั้บโอนหุน้ SBI ในวนัดงักล่าว 

พฤษภาคม       :     เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2552 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อาทิตยเ์หนือ (FPSO) เร่ิมส่งก๊าซฯ เขา้ระบบรับ
ก๊าซฯ ของ ปตท. และไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตก๊าซฯ เตม็กาํลงัการผลิต ท่ีอตัรา 100-120 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 
เม่ือกลางเดือน ตุลาคม 2552 

มิถุนายน :  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,240,566,250บาท เป็น 28,246,688,250 
บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,824,668,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 :    เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2552 คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของ SAR ไดส้ิ้นสุดลง โดย Lints ไดรั้บการ
ตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 2,563,098 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ของ
จาํนวนหุน้ SAR ทั้งหมด ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ ดงันั้น จาํนวนหุน้
ทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้ของ SAR ใหก้ารตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว จึงถูกโอนกลบัไปยงับญัชี
หลกัทรัพยข์องผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นๆ เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2552 ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้ของ SAR ทั้งหมดท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของ Lints และท่ีบุคคลซ่ึงกระทาํร่วมกบั Lints (acting in concert) จึงมีจาํนวนเท่าเดิม คือ 
514,679,220 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.1 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ SAR 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,246,688,250 บาท เป็น 
28,247,137,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,824,713,725 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  

สิงหาคม       : เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 ปตท. ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) แหล่งบงกชใตก้บักลุ่มผูร่้วมทุน
ในฐานะผูข้ายประกอบดว้ย บริษทั ปตท.สผ. จาํกดั(มหาชน) บริษทั โททาล อีแอนดพี์ ไทยแลนด ์และ บริษทั 
บีจี เอเชียแปซิฟิก พีทีอี จาํกดั ในปริมาณการซ้ือขายตามสัญญา (Daily Contractual Quantity หรือ DCQ) 
เท่ากบั 320 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมทาํการผลิตได ้ ประมาณช่วงระหวา่งกลาง พ.ศ. 
2555 ถึงกลาง พ.ศ. 2556 

  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,247,137,250 บาท เป็น 
28,305,503,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,830,550,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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กนัยายน      : เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,305,503,2500 บาท เป็น 
28,318,336,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,831,833,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,318,336,250 บาท เป็น 
28,337,848,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,833,784,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2552 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย – พระนครเหนือ เร่ิมส่งก๊าซฯ เขา้ระบบรับ
ก๊าซฯ ของ ปตท. เพ่ือทดลองเดินเคร่ือง โดยมีความสามารถส่งก๊าซฯ สูงสุด ท่ีอตัรา 130 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ
วนั  

 

ปี 2553   

กมุภาพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2553 PTTGE เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์จากผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 77.56 คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 86.94 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,900 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจปลกูปาลม์และผลิตนํ้ามนัปาลม์
ผา่น PT. First Bornwo Plantation ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลกูทางตะวนัตกของเกาะ Kalimantan 

มีนาคม :     เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2553 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. จ่ายเงิน
จาํนวน 481.446 ลา้นบาท ใหแ้ก่ ปตท.สผ. เพ่ือการรับโอนกรรมสิทธ์อาคารสาํนกังานของ ปตท.สผ. 

 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,350,711,250 บาท เป็น 
28,354,157,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,835,415,725 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือน มีนาคม 2553 ปตท. ไดท้ดลองนาํ LNG มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็น
โครงการความร่วมมือระหวา่ง ปตท. กบั บริษทั ครอบครัวขนส่ง (2002) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการเรือด่วนใน
คลองแสนแสบและคลองมหานาค โดยจดัตั้งสถานีจ่าย LNG ให้แก่เรือโดยสาร ขนาดถงับรรจุ LNG 36,000 
ลิตร จาํนวน 2 ใบ ป๊ัม LNG ขนาด 120 ลิตรต่อนาที และตูจ่้าย LNG จาํนวน 1 หวัเติม 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,354,157,250 บาท เป็น 
28,382,883,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,838,288,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือน พฤษภาคม 2553 ปตท. ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง “โครงการทดลองพฒันาก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากมูล
สัตวเ์พ่ือการคมนาคม จงัหวดัเชียงใหม่” ระหวา่ง ปตท. และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิ
คลัส์ จาํกดั (มหาชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือก๊าซชีวภาพอดัจากบริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ เพ่ือนาํไปจาํหน่ายเป็น
เช้ือเพลิงในรถยนต ์ทดแทนการใชก๊้าซ CNG ในพ้ืนท่ีห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลกั 
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NGV (Mother Station) ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพอดั 6 ตนัต่อวนั ทดแทนการใชน้ํ้ ามนัดีเซล 
ประมาณ 6,000 ลิตรต่อวนั หรือ LPG ประมาณ 4,600 กิโลกรัมต่อวนั 

มิถุนายน  : เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2553 โครงการผลิตสาธารณูปการเพ่ือผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าใหก้บัหน่วยผลิต
ของโรงกลัน่นํ้ามนับางจากของบริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมจ่ายไฟฟ้าและไอนํ้าเชิง
พาณิชย ์โดยมีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวม 25 เมกกะวตัต ์และกาํลงัผลิตไอนํ้า 90 ตนัต่อชัว่โมง 

 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2553 ปตท. ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) เพ่ือร่วมกนั
พฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมแบบทุ่งกงัหนัลม (Wind Farm) กาํลงัผลิต 5-10 เมกะวตัต ์ ในพ้ืนท่ี
ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก คาดวา่จะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2557 ทดแทนการใชน้ํ้ ามนัได ้ 2.26-4.53 
ลา้นลิตรต่อปี 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,382,883,250 บาท เป็น 
28,390,661,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,839,066,125 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 โรงแยกก๊าซอีเทน ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยด์ว้ยกาํลงัการแยกก๊าซ
ธรรมชาติสูงสุด 750 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงจะผลิตก๊าซอีเทนไดสู้งสุดประมาณ 630,000 ตนัต่อปี เพ่ือป้อน
เป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงอีเทนแครกเกอร์ ของบริษทั พีทีทีโพลี เอทีลีน จาํกดั (PTTPE) 

                         : เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 ปตท. และ ปตท.สผ. ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติกา้ 
แปลง M9 และบางส่วนของแปลง M11 ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพพม่าในอตัรา 240 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 
อายสุัญญา 30 ปี กาํหนดเร่ิมส่งก๊าซฯปี 2556 โดยปริมาณก๊าซฯ ท่ีปตท. รับจากแหล่งซอติกา้น้ี จะสามารถ
ทดแทนการนาํเขา้นํ้ามนัเตาไดป้ระมาณปีละ 2,400 ลา้นลิตร ช่วยประเทศประหยดัเงินตราต่างประเทศ
ประมาณ 400,000 ลา้นบาท ตลอดอายสุัญญา 

สิงหาคม :    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,390,661,250 บาท เป็น 
28,424,534,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,842,453,425 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือน สิงหาคม 2553 สถานี NGV ปตท. สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ไดป้รับปรุงเป็นสถานี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช ้LNG จากโรงงานผลิต LNG หนองตมู จงัหวดัสุโขทยั เพ่ือลดตน้ทุน
ค่าขนส่งในพ้ืนท่ีห่างไกลจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเร่ิมก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2553 คาดวา่จะแลว้เสร็จ
เดือนมีนาคม 2554 

กนัยายน           :     เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาวา่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 และโครงการ
ทา้ยคาํฟ้องอีก 23 โครงการ ไม่ถือเป็นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 คงเหลือโครงการขยายกาํลงัการผลิต MEG จาํนวน 95,000 ตนัต่อปี ของบริษทั ทีโอซี
ไกลคอล จาํกดั (TOCGC) ท่ีอยูใ่นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 : เม่ือเดือนกนัยายน 2553 ปตท. ลงนามบนัทึกขอ้ตกลง “โครงการวิจยัและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี” ระหวา่ง ปตท. และบริษทั อุบล ไบโอก๊าซ จาํกดั 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 6 

เพ่ือผลิตและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากนํ้าเสียของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัใหเ้ป็นก๊าซชีวภาพอดั
ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในยานยนต ์ ทดแทนการใชก๊้าซ CNG ในพ้ืนท่ีห่างไกล
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลกั NGV แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยบริษทัฯ มี
ความสามารถส่งก๊าซชีวภาพให ้ปตท. เพ่ือใชผ้ลิตก๊าซชีวภาพอดัได ้ 2,362,500 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่าการใช้
นํ้ามนัดีเซล 2,312,641 ลิตรต่อปี หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมต่อปี   คาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายเชิง
พาณิชยไ์ดภ้ายในปลาย พ.ศ. 2554 

ตุลาคม : โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 เร่ิมดาํเนินการทดสอบระบบ โดยมีกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด ตามค่า
การออกแบบ (Nameplate Capacity) ท่ี 800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะสามารถดาํเนินการผลิตเชิง
พาณิชยไ์ดภ้ายในตน้ พ.ศ. 2554 

ธนัวาคม :  เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553  ปตท. ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กลุบาท อาย ุ 100 ปี (Century Bond) ใหก้บัผู ้
ลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ลา้นบาทซ่ึงเป็นการออกหุน้กูท่ี้มีอายยุาวท่ีสุดคร้ังแรกใน
ประเทศไทยและสอดคลอ้งกบัความมุ่งมัน่ของ ปตท. ท่ีจะเป็นองคก์ร 100 ปี รวมถึงเป็นการเขา้ลอ็ค (Lock-in) 
ตน้ทุนดอกเบ้ียในระยะยาวจากสถานการณ์ท่ีภาวะดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่าแต่ความผนัผวนและความเส่ียงใน
ตลาดเงินยงัคงอยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีนกัลงทุนใหค้วามสนใจลงทุนสูงเกินคาด แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ของ
นกัลงทุนท่ีมีต่อ ปตท. วา่เป็นองคก์รท่ีมีวสิัยทศัน์ มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความยัง่ยนื สามารถอยูค่วบคู่และ
เจริญกา้วหนา้ไปในศตวรรษหนา้พร้อมกบัประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553  ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั ในสัดส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 23 เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยลงทุนร่วมกบั บริษทั บี.กริม เอนเนอย ี
คอร์ปอเรชนั จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 51)  และ บริษทัสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ถือหุน้ร้อยละ 26) โดย
โรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี   เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชข้บวนการผลิต
พลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์กาํลงั
การผลิตนํ้าเยน็ 3,400 ตนัความเยน็ ลกูคา้ตามสัญญาคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลูกคา้
อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี คาดวา่โครงการจะสามารถเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตร
มาสท่ี 2 พ.ศ. 2557 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,458,165,250 บาท เป็น 
28,490,420,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ปี 2554 

มกราคม       :     เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ซ่ึงเป็นโรงแยกก๊าซฯ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ดว้ยกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 800  ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 
ซ่ึงจะผลิตก๊าซอีเทนไดสู้งสุดประมาณ 630,000 ตนัต่อปี ก๊าซโพรเพนและ LPG ประมาณ 1,030,000 ตนัต่อปี 
และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ประมาณ 160,000 ตนัต่อปี รวมทั้งส้ิน 1,820,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี เพ่ือช่วย
ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ และผลิต LPG เพ่ือรองรับความตอ้งการใช้
ภายในประเทศ 
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 : เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 24 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 
ไปยงัโรงไฟฟ้า IRPC ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร เร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่โรงไฟฟ้า 
IRPC โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซตามสัญญา 64,000 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 

กมุภาพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าโกลว ์ ของบริษทั โกลว์ 
พลงังาน จาํกดั (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย ์โดย
มีปริมาณซ้ือขายก๊าซตามสัญญา 56,710 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 

มีนาคม        : เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“PTTI”) เขา้ซ้ือหุน้สามญับริษทั Xayaburi 
Power Company Limited (XPCL) ผา่นบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศลาว 
จากบริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 20,000,0001 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
200,000,010.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 999,900 บาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

  : เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถ่านหินของ SRL (ซ่ึงภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
International Coal Holdings Limit (ICH)) ผา่นบริษทั PTTML ซ่ึงเป็นบริษทัลกูของ PTTI โดย PTTML ตก
ลงท่ีจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญออสเตรเลียต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 544.1 ลา้น
เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลา้นบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการในคร้ังน้ี เป็นการลงทุนตามนโยบายใน
การขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูงและมีศกัยภาพท่ีดีในการเติบโตในอนาคต 

  :  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ปตท. และ บริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน
บริษทั 
พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50 และ 50 เพ่ือพฒันาพฒันาโครงการผลิต 
Polybutylene Succinate (PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ียอ่ยสลายไดโ้ดยวิธีธรรมชาติ (Biodegradable 
Plastic) โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 360 ลา้นบาท 

  : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,490,420,250 บาท เป็น 
28,521,130,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,852,113,025 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ของ PTTAR และ PTTCH จากผู ้
ถือหุน้ของ PTTAR และ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมติัการควบบริษทั  

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ไดมี้การลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซชีวภาพอดั ท่ีไดจ้ากมูลสัตวแ์ละนํ้ าเสียจากฟาร์ม
สุกรท่ีผา่นการปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมความดนัเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง NGV สาํหรับรถยนต ์ กบับริษทั ยนิูเวอร์
แซล แอดซอร์บเบน้ท์ แอนด ์เคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ ประมาณ 6 ตนัต่อวนั 
เทียบเท่าปริมาณเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนตข์นาดเลก็ 500 คนัต่อวนั หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ 40 คนัต่อวนั โดย
สามารถทดแทนการนาํเขา้นํ้ ามนัดีเซลได ้2.2 ลา้นลิตรต่อปี หรือเท่ากบั LPG ประมาณ 1.6 พนัตนัต่อปี ช่วย
ประหยดัเงินตราต่างประเทศไดม้ากกว่า 21 ลา้นบาทต่อปี สัญญามีระยะเวลา 15 ปี คาดวา่จะเร่ิมจาํหน่ายเชิง
พาณิชยไ์ดใ้นช่วงตน้ พ.ศ. 2555 
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พฤษภาคม :  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ในสัดส่วน
การถือหุน้ร้อยละ 30 เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยร่วมลงทุน
กบับริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 30) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 
(ถือหุน้ร้อยละ 40) ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) แบบ Cogeneration โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงั
การผลิตไฟฟ้า 127 เมกะวตัต ์ กาํลงัการผลิตไอนํ้า 15 ตนัต่อชัว่โมง โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะจาํหน่ายไฟฟ้าให ้
กฟผ. ในปริมาณ 90 เมกะวตัต ์ใชภ้ายในโครงการฯ ประมาณ 7 เมกะวตัต ์และปริมาณไฟฟ้าท่ีเหลือประมาณ 30 
เมกะวตัต ์และไอนํ้า 15 ตนัต่อชัว่โมง จาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้โรงงานภายในนิคมฯ 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTT Energy 
Solutions Co., Ltd. – PTTES)  เพ่ือใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิควศิวกรรม ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 150 
ลา้นบาท ชาํระแลว้ร้อยละ 75 โครงสร้างผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษทั ไทยออยล ์
จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนบริษทัละร้อยละ 20  

 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Interconnecting จาก Gas Dispatching Facility 
(LNG) ไปยงั โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 36 น้ิว ระยะทางประมาณ 12.828 
กิโลเมตร และ จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองไปยงั Gas Dispatching Facility ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ 42 น้ิว 
ระยะทางประมาณ 12.282 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 25.565 กิโลเมตร ก่อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมส่ง
ก๊าซจาก LNG Terminal เขา้สู่ Super Header เพ่ือนาํไปผสมกบัก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี 
Super Header ก่อนส่งเขา้สู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกฝ่ังตะวนัออก โดยมีความสามารถส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 1,200 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 

 :  เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน มีมติเห็นชอบการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) เป็นเท่ากบั 2.5659 บาทต่อลา้นบีทีย ู(ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยแบ่งเป็นส่วนของตน้ทุนคงท่ี 2.4855 บาทต่อลา้นบีทีย ูและส่วนของตน้ทุนผนัแปร 0.0804 
บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 เป็นตน้ไป 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,521,130,250 บาท เป็น 
28,543,825,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,854,382,525 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน มีมติเห็นชอบใหเ้รียกเกบ็อตัราค่าบริการการ
เกบ็รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของตน้ทุนคงท่ี 31.6859 บาทต่อลา้นบีทีย ู
และส่วนของตน้ทุนผนัแปร 1.7050 บาทต่อลา้นบีทีย ู โดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 
2554 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน มีมติเห็นชอบการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติส่วนของตน้ทุนผนัแปรของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ประจาํปี 2554 ท่ี
อตัรา 1.1575 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 
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สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) เพ่ือเขา้ร่วม
ลงทุนในบริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) กบั บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) บริษทั ท่ีดิน
บางปะอิน จาํกดั และผูถื้อหุน้รายยอ่ย ตามลาํดบั โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 
137,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดย ปตท. ถือหุน้จาํนวน 34,250,001 หุน้  

 : เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงับริษทัเอม็ทีพี เอชพี เจว ี จาํกดั ในนิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย ์ โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซตามสัญญา 
10,775 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษทั พีทีที 
แอลเอน็จี จาํกดั ซ่ึงเป็นสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งแรกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เร่ิมเปิด
ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ โดยมีความสามารถรับ-จ่าย LNG ในระยะแรก 5 ลา้นตนัต่อปี (เทียบเท่าปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติ 700 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั) และจะสามารถขยายเป็น 10 ลา้นตนัต่อปี ในอนาคต (เทียบเท่าปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติ 1,400 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั) โดยสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งน้ี ประกอบดว้ย ถงัเกบ็ LNG ขนาด 
160,000 ลกูบาศกเ์มตร จาํนวน 2 ถงั และท่าเรือซ่ึงมีศกัยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดตั้งแต่ 
125,000-264,000 ลกูบาศกเ์มตร ทั้งน้ี สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แห่งน้ี สามารถพฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลาง
การคา้ LNG ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระเทศไทยมีความมัน่คงทางดา้นพลงังานมาก
ยิง่ข้ึน 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทั
ในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,543,825,250 บาท เป็น 
28,562,996,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกิด
จากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือเป็นแกนนาํดา้นธุรกิจเคมีภณัฑ ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. โดยดาํเนิน
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้เป็นบริษทัจด
ทะเบียนในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือ
วนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพ่ิม (ท่อปลาทอง 
2) จากแหล่งก๊าซธรรมชาติเชฟรอนส่วนเพ่ิม ไปยงัท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเส้นท่ี 3 ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ 
ขนาด 42 น้ิว ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร เร่ิมดาํเนินการส่งก๊าซเชิงพาณิชย ์

 

ปี 2555 

มกราคม       :     เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 ปตท. และ บริษทั ซมัซุง เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ร่วมลงนามสัญญาโครงการผลิตไฟฟ้า
และพลงังานความร้อนร่วม เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 25 เมกะวตัต ์ สาํหรับโรงแยกก๊าซฯ อีเทน และโรง
แยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 จงัหวดัระยอง รวมทั้งยงันาํความร้อนส่วนท่ีเหลือจากการผลิตกระแสไฟฟ้า มาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซฯ อีเทน ซ่ึงช่วยเพ่ิมความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัระบบไฟฟ้า
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ของโรงแยกก๊าซฯ ระยอง และลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งซ้ือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดวา่จะเร่ิมการผลิต
ไฟฟ้าไดใ้นเดือนเมษายน 2557 

กมุภาพนัธ์     : เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2555 ร่วมลงนามบนัทึกความร่วมมือกบั บริษทั Dynamax Petrochemical Ltd. ประเทศ
ไตห้วนั 
เพ่ือร่วมกนัพฒันาตลาดและเพ่ิมยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน เขา้สู่ตลาดรถยนต ์ เพ่ือการแข่งขนัในประเทศ
ไตห้วนั 

 : วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2555 ร่วมลงนามบนัทึกความร่วมมือระหวา่งกบั บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
เพ่ือการขายประกนัผา่นผูแ้ทนจาํหน่ายก๊าซหุงตม้  

 : เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 ร่วมลงนามสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและบนัทึกความเขา้ใจการศึกษา
การใหบ้ริการเติมนํ้ามนัอากาศยาน (Jet A-1) กบั บริษทั เช้ือไฟลาว จาํกดั นบัเป็นการสร้างแบรนด ์และขยาย
ตลาดของ ปตท. สู่ภมิูภาคอินโดจีน 

มีนาคม  : เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555 บริษทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั พีทีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั เขา้ซ้ือหุน้ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 66.5% ของบริษทั Red Island Minerals Ltd ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

: เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 ร่วมลงนามบนัทึกความร่วมมือกบักองทพัเรือ ในการดาํเนินโครงการพฒันานํ้ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนสาํหรับเรือของกองทพัเรือ เพ่ือร่วมกนัวจิยั พฒันา และทดสอบผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมท่ี
จะนาํไปใชก้บัเรือของกองทพัเรือไดอ้ยา่งสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 : บริษทัผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (DCAP) ไดด้าํเนินโครงการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า แลว้เสร็จ และเร่ิม
ขยายกาํลงัการผลิตเชิงพาณิชย ์ เม่ือเดือนมีนาคม 2555 ประกอบกบัการติดตั้งเคร่ืองจกัร E-Chiller เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของระบบและรองรับความตอ้งการนํ้าเยน็ของลกูคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให ้ กาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเป็น 94 เมกะวตัต ์และนํ้าเยน็ 34,300 ตนัความเยน็ 

เมษายน  : เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2555 ปตท. เร่ิมเปิดบริการ PTT Fit Station สาขาแรกท่ีสถานีบริการนํ้ามนัสนามเป้า โดย
ช่วงเปิดดาํเนินการมีรายการส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนตฟ์รี 24 รายการ สมคัร
สมาชิก PTT Fit Station ฟรี ส่วนลดการเปล่ียนไส้กรองนํ้ามนัเคร่ือง ลา้งระบบแอร์ และใบปัดนํ้าฝน หมดเขต
รายการส่งเสริมการขาย วนัท่ี  30 มิถุนายน 2555 

: เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 บริษทั Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริษทั Egyptian 
Natural Gas Holding Company (EGAS) แจง้การยกเลิกสัญญาซ้ือ-ขายก๊าซฯกบับริษทั East Mediterranean 
Gas S.A.E. (EMG) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ร่วมลงนามบนัทึกความร่วมมือ กบั Deltronix India Limited, India เพ่ือร่วม
ศึกษาแนวทางการขยายตลาดในประเทศอินเดีย นบัเป็นการขยายตลาดผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ปตท. อินเดียตอนใต ้ 

 : เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2555 เปิดตวัโครงการ PTT Free Wi-Fi ในสถานีบริการนํ้ามนั โดยใหป้ระชาชนสมคัร
และใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีวนัละ 2 ชัว่โมงต่อ User โดยเปิดตวัโครงการแห่งแรกท่ีสถานี
บริการนํ้ามนั เพ่ือสวสัดิการ ร.1 รอ. ถนนวภิาวดีรังสิต ในปี 2555 ติดตั้งแลว้เสร็จจาํนวน 311 แห่ง  
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มิถุนายน : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งบงกชใต ้ไดด้าํเนินการก่อสร้าง และติดตั้งแท่นผลิต และอุปกรณ์การ
ผลิตต่างๆ แลว้เสร็จ และไดเ้ร่ิมผลิตและส่งก๊าซฯ เขา้ระบบท่อส่งก๊าซฯ ของปตท. เป็นคร้ังแรก เม่ือเดือน 
มีนาคม 2555 เพ่ือทดสอบระบบ และไดเ้ร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย ์ในเดือนมิถุนายน 2555 โดยมีปริมาณการผลิต
ตามสัญญาซ้ือขายท่ี 320 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และคอนเดนเสท 9,000 บาร์เรลต่อวนั และเม่ือรวมการผลิต
ก๊าซฯจากแหล่งบงกชใตก้บัแหล่งบงกชเดิม จะทาํใหก้าํลงัการผลิตก๊าซฯ โดยรวมของโครงการบงกชมีสูงถึง 
900 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั สามารถสนองตอบความตอ้งการใชก๊้าซฯ ในประเทศไดถึ้งร้อยละ 20 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัใหก้ารสนบัสนุนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) โดย 
1. อนุมติัให ้ปตท. ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ  ปตท.สผ.  จาํนวนไม่เกิน 403,395,000 หุน้เพ่ือคงสัดส่วน
การถือหุน้เดิมใน  ปตท.สผ.  ท่ีประมาณร้อยละ 65.29 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ ปตท.สผ.  
(ก่อนการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Overallotment Agent)) ในราคาท่ี  ปตท.สผ.  เสนอ
ขาย ซ่ึงจะพิจารณาจากการสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนสถาบนั (Book Building) 
2. อนุมัติให้ผูจ้ ัดหาหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นสามัญของ  ปตท.สผ.  ท่ีถือโดย ปตท. จาํนวนไม่เกิน 
32,162,000 หุน้ โดยมีวตัถุประสงคใ์หผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินใชเ้ป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา
หุน้ (Stabilization) ในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัปิดการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ  ปตท.สผ.  
3. มอบอาํนาจให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูท่ี้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมาย มีอาํนาจใน
การดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจาํเป็นเหมาะสมในการดาํเนินการตาม ขอ้ 1 และ 2 พร้อมทั้งมีอาํนาจ
ในการเจรจา ปรับปรุง แกไ้ข รายละเอียดสัญญา และลงนามในสัญญาและเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามความ
จาํเป็นเหมาะสม ตลอดจนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ  ปตท.สผ.  ในวาระท่ี 
ปตท. มีสิทธิออกเสียงคะแนน 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ พัฒนาตลาดหล่อล่ืนสําหรับกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมในประเทศไทย กบั เจเอก็ซ์ นิปปอน ออยล ์นบัเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาตลาดผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนสาํหรับกลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมในประเทศไทย  

 : เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 ปตท. ร่วมกบั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) และ 
บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) ไดร่้วมลงนามแกไ้ขสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยปรับสูตรราคาซ้ือขายผลิตภณัฑ์
ระหวา่งโรงแยกก๊าซฯ และบริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนราคานํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติในตลาดโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยยงัคงอยูบ่นหลกัการของผลตอบแทนของการลงทุนท่ีเท่าเทียม
กนั ทั้ง 3 ฝ่าย เพ่ือใหส้ามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้โดยมีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555  

 : เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 บริษทั PTT Mining Limited (“PTTML”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั พีทีที 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) (บริษทัยอ่ยท่ี ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ปตท.ไดป้ระกาศทาํคาํเสนอซ้ือหุน้สามญัท่ีออกแลว้และ/หรือท่ีจะออกเพื่อรองรับใบสาํคญั
แสดงสิทธิการซ้ือหุน้ (Options) ทั้งหมดของบริษทั Sakari Resources Limited (“SAR” เดิมช่ือ Straits Asia 
Resources Limited) โดยไม่รวมหุน้ท่ีถืออยูห่รือตกลงท่ีจะเขา้ซ้ือแลว้ โดยมีราคาเสนอซ้ือหุน้สามญัของ SAR 
ท่ี 1.90 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ 
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 : เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติให ้บริษทั  พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (“PTTUT”)  
และ บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั  (“IPT”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุน้ใน 
PTTUT และ IPT ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 20 ตามลาํดบั ดาํเนินการควบบริษทั ภายหลงัการควบรวมกิจการ 
ปตท. จะถือหุน้ในบริษทัใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 30.10  ทั้งน้ี บริษทัใหม่จะมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าเทียบเท่ารวม
ทั้งส้ินประมาณ 1,357 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาํนวน 1,038 เมกะวตัต ์และเป็นกาํลงัการผลิต
ไอนํ้าจาํนวน 1,340 ตนัต่อชัว่โมง (ซ่ึงเทียบเท่ากบักาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาํนวนประมาณ 319 เมกะวตัต)์ 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ร่วมลงนามบนัทึกความร่วมมือดา้นปิโตรเลียมกบั บริษทั Denko Trading จาํกดั เพ่ือ
ร่วมศึกษาโอกาส และความเป็นไปไดก้ารลงทุนทาํธุรกิจปิโตรเลียม ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

 : เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ลงนามบนัทึกความเขา้ใจการทาํธุรกิจซ้ือขายถ่านหินกบั บริษทั ซิง เฮง เส็ง จากดั 
เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการทาํธุรกิจซ้ือขายถ่านหินร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

 : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอตัราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝ่ังท่ีระยอง 
(พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ท่ีอตัรา 
1.3380 บาทต่อลา้นบีทีย ูและเห็นชอบอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร  ของระบบท่อ
ส่งก๊าซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4)   ท่ีอตัรา 0.0145  บาทต่อลา้นบีทีย ู โดยใหเ้รียกเกบ็อตัราค่าบริการดงักล่าว 
ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 

ตุลาคม  : เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให ้ปตท. ลงนามในสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กบับริษทั Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกาตาร์ ในปริมาณ 2 
ลา้นตนัต่อปี อายสุัญญา 20 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 โดยเป็นสัญญาซ้ือขาย LNG ระยะยาวฉบบัแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานใหก้บัประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะเม่ือ
ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตไดจ้ากอ่าวไทยและการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพ่ือนบา้นเร่ิมทาํไดจ้าํกดั 
ขณะท่ีปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในประเทศยงัคงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 : เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2555 ปตท. ลงนามสัญญาเพ่ิมเติมสาํหรับการจาํหน่าย Jet A-1 ใหก้บั MPPE โดยจดัส่งท่ี
ท่ า ข้ี เ ห ล็ ก 
และ ปตท.สนบัสนุน MPPE ในการยกระดบัมาตรฐานการเติมนํ้ามนัอากาศยานท่ีสนามบินท่าข้ีเหลก็ใหไ้ดต้าม 
มาตรฐานสากล  

 : เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 ปตท. ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กู ้ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่า 1,100 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัในต่างประเทศประกอบดว้ย หุน้กูอ้าย ุ 10 ปี มูลค่า 500 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 3.375% ต่อปี และ หุน้กูอ้าย ุ30 ปี มูลค่า 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
4.500% ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียตํ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ของหุน้กูต่้างประเทศท่ีเคยออกและเสนอขายโดยผู ้
ออกหุน้กูจ้ากประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2555 เปิดสถานีบริการ Platinum เป็นแห่งแรก ณ หนองแต่ง กรุงเวยีงจนัทน์  สปป.ลาว 
นบัเป็นสถานีบริการตามแนวคิด PTT Life Station แห่งแรกใน สปป.ลาว และในต่างประเทศ เพ่ือรองรับการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 : เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 เปิดตวัโครงการตน้แบบการจดัการขยะเหลือศูนย ์(Zero Waste)  ณ สถานีบริการ
นํ้ ามนั ปตท. สาขาสระบุรี เป็นแห่งแรก  เพ่ือช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการขนถ่ายขยะ
และการบริหารจดัการขยะ ณ แหล่งกาํเนิดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

พฤศจิกายน  : ระหวา่งวนัท่ี 6-8 พฤศจิกายน 2555 ปตท. เขา้ร่วมงาน IATA Aviation Fuel Forum ซ่ึงเป็นงานประชุมใหญ่
ระดบัโลกของอุตสาหกรรมการบิน เพ่ือใหต้วัแทนสายการบิน ผูใ้หบ้ริการนํ้ามนัอากาศยาน คู่คา้และพนัธมิตร
ต่าง ๆ ร่วมหารือแนวทางการดาํเนินการร่วมกนั 

ธนัวาคม  : โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต ระยะทางยาว 17 กิโลเมตร ก่อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมจ่าย
ก๊าซธรรมชาติ เขา้ระบบไดต้ั้งแต่เดือนธนัวาคม 2555 ทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของโรงไฟฟ้า 
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมนวนคร และนิคมบางกระดี รวมถึงผูใ้ชร้ถ NGV ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 : เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทั SAR มีมติเห็นชอบใหด้าํเนินการยืน่ขอเพิกถอนหุน้ของ
บริษทัฯออกจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ อน่ึงการเพิกถอนหุน้จะสมบรูณ์ เม่ือ (1) การยืน่ขอเพิกถอนไดรั้บ
การอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์  (2) ไดรั้บยกเวน้กฎของตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ขอ้ 1307 เร่ืองการขอ
อนุมติัท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในการเพิกถอนหุน้และกฎขอ้ 1309 เร่ืองการทาํ exist offer กบัผูถื้อหุน้ท่ี
เหลืออยู ่

  : เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบให ้ปตท. เขา้ร่วมทุนโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR) โดย ปตท. จะเขา้ร่วมทุนใน TSR ใน
สัดส่วน 40% ดว้ยเงินลงทุนประมาณ 1,450 ลา้นบาท ขณะท่ีบริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่ จาํกดั (TSE) 
ผูพ้ฒันาโครงการ ถือหุน้ในสัดส่วน 60%  

ปี 2556 

มกราคม       :  เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 การควบบริษทัระหวา่ง บริษทั PTTUT และ บริษทั IPT ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. 
ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ โดยบริษทัใหม่มีช่ือวา่ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) และมีทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้เป็นเงิน 8,630,000,000 บาท (แปดพนัหกร้อยสามสิบลา้นบาท) ทั้งน้ี ภายใตก้ารควบรวมบริษทั
ดงักล่าว ปตท. มีสัดส่วนการถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 30.10 

 :     เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2556 บริษทั บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จา้กดั (PTT International Holding 
Company Limited: “PTTIH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. ไดเ้ขา้
ร่วมลงทุนในบริษทั นํ้าลิก 1 พาวเวอร์ จาํกดั ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 40 เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้านํ้ าลิก 
1 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  :  บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จาํกดั (PTTAC)  เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นโครงการการผลิตสาร Acrylonitrile 
(AN) ขนาด 200,000 ตนัต่อปีและสาร Methyl Methacrylate (MMA) ขนาด 70,000 ตนัต่อปี 

กมุภาพนัธ์       :    เม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2556 ปตท. ประสบความสาํเร็จในการเจรจาแกไ้ขสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรง
แยกก๊าซธรรมชาติ กบับริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) โดยมีผลยอ้นหลงัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2555 

 :  PTTML เขา้ซ้ือและเสนอซ้ือหุน้บริษทั SAR แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 โดย PTTMLไดม้าซ่ึงหุน้
จาํนวนทั้งส้ิน 560.7 ลา้นหุน้ (รวมช่วงเวลาเสนอซ้ือหุน้และขยายเวลารับซ้ือหุน้) รวมหุน้เดิมท่ีถือครองคิดเป็น
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สัดส่วนการถือหุน้ของ PTTMLใน SAR ทั้งส้ิน 94.58% และไดท้าํการเพิกถอนหลกัทรัพย ์SAR ออกจากตลาด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2556 

มีนาคม       : เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2556 ปตท.ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ไดแ้ก่ 
บริษทั Hitech cogeneration บริษทั Victory cogeneration บริษทั Thai Energy Generator โดยมีปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาใหแ้ก่ผูซ้ื้อในแต่ละวนัรวม 68 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 
1,000 บีทียตู่อลกูบาศกฟุ์ต อายสุัญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน โดยส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม 

 :    เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ปตท. ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ร่วมกบับริษทั ยนิูเวอร์แซล 
แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์ เคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) (UAC) ในการผลิตก๊าซธรรมชาติอดัท่ีไดจ้ากก๊าซธรรมชาติ
เผาท้ิง หรือ Associated Gas ท่ีบริษทั UAC ไดท้าํสัญญารับซ้ือจากแหล่งนํ้ามนัดิบบูรพา-เอ อ.กงไกลาส จ.
สุโขทยั ในปริมาณ 15-20 ตนัต่อวนั สัญญาโครงการ 3 ปี เพ่ือนาํไปจาํหน่ายเป็นก๊าซ NGV สาํหรับรถยนตใ์น
พ้ืนท่ีภาคเหนือ คาดวา่จะดาํเนินการผลิตและส่งมอบก๊าซไดภ้ายในเดือนตุลาคม 2556 ซ่ึงจะช่วยลดการนาํเขา้
นํ้ามนัจากต่างประเทศ ลดมลภาวะส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและสนบัสนุนพลงังาน
ท่ีสามารถผลิตไดเ้องในประเทศอีกดว้ย 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ปตท. ร่วมกบั บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) 
(UAC) ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซชีวภาพอดัสาํหรับรถยนต ์ (CBG) แห่งแรกของไทย ท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
โดยผลิตก๊าซฯ CBG จากนํ้าเสียและมูลสัตวจ์ากฟาร์มสุกรหมกัผสมกบัหญา้เล้ียงชา้ง ปริมาณผลิต 6 ตนัต่อวนั 
เร่ิมผลิตและส่งมอบก๊าซในเชิงพาณิชย ์ในเดือน สิงหาคม 2556 ช่วยลดภาระตน้ทุนการขนส่งก๊าซฯ ไดก้วา่ 2 
บาทต่อกิโลกรัม รวมทั้ง ลดการใชน้ํ้ ามนัดีเซลท่ีเป็นเช้ือเพลิงในรถขนส่ง ไดก้วา่ 3.2 แสนลิตรต่อปี คิดเป็น
เงินกวา่ 9.6 ลา้นบาทต่อปี 

พฤษภาคม  :   เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556  ปตท. ดาํเนินการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั พีทีที  ฟีนอล จาํกดั (PPCL)  ในส่วน
ท่ี 
ปตท. ถือหุน้อยูท่ ั้งหมดเป็นจาํนวน 37,008,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดใหก้บั
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)(PTTGC) ส่งผลให ้PTTGC ถือหุน้ใน PPCL ร้อยละ 100  

 : เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ปตท.ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ไดแ้ก่ 
บริษทั Siam Pure Rice และบริษทั Bowin Clean Energy โดยมีปริมาณก๊าซท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาใหแ้ก่ผู ้
ซ้ือในแต่ละวนัรวม 30 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบาศกฟุ์ต อายสุัญญา 25 ปี ซ่ึง
จะช่วยพฒันาพลงังานสะอาด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

                    :     ปตท.เปิด  “สวนป่านิเวศระยองวนารมยก์ลุ่มปตท.”  ณ  พ้ืนท่ีแนวกนัชนของโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ                    
(PTT Eco IZ) เพ่ือพฒันาเป็นพ้ืนท่ีตน้แบบและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัพนัธ์ุไมแ้ละระบบนิเวศ 

มิถุนายน    :   เม่ือวนัท่ี  3 มิถุนายน 2556  ปตท. ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA) ดว้ยทุนจดทะเบียน 
660 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6.60 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท   เพ่ือลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเมด็พลาสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) 
ขนาดกาํลงัการผลิต 40,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีจะใชว้ตัถุดิบ Methyl Methacrylate (MMA) จากบริษทั PTT Asahi 
Chemical Company (PTTAC) ซ่ึงเป็นการต่อยอดธุรกิจในสายปิโตรเคมี ของกลุ่ม ปตท. 
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 : เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556 บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่ง ปตท. 
บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ เพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า ขนาดกาํลงัผลิตไฟฟ้า 119 เมกกะวตัต ์ (MW) 
และไอนํ้า 20  ตนัต่อชัว่โมง  จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาํนวน 90 MW 
ส่วนท่ีเหลือจาํหน่ายใหลู้กคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และจาํหน่ายไอนํ้า 20 ตนัต่อชัว่โมง ให้
ลกูคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั BIC มีสัญญาซ้ือ
ขายก๊าซธรรมชาติ 20-25 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั อายสุัญญา 25 ปี 

 : เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2556  โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 บนบก จงัหวดัระยอง 
ดาํเนินการติดตั้งแลว้เสร็จ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมแรงดนัในการส่งก๊าซฯของโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556 ปตท. และบริษทัผลิตไฟฟ้าขนอม (KEGCO) ร่วมลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติสาํหรับนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยท่ี4 อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง มีกาํลงัการผลิต 930 เมกกะ
วตัต ์ กาํหนดจ่ายไฟฟ้าไดใ้นปี 2559 อายสุัญญา 25 ปี ทั้งน้ี การลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซดงักล่าว จะช่วย
เสริมสร้างความมัน่คงและตอบสนองความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาคใตใ้น
อนาคต 

 : เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2556 ปตท.และบริษทั Osaka Gas ประเทศญ่ีปุ่น ลงนามบนัทึกความเขา้ใจ (SMOU) เพ่ือ
เป็นแนวทางจดัตั้งบริษทัร่วมทุนใหบ้ริการจดัการพลงังาน (Energy Service) ในประเทศไทย ใหบ้ริการลกูคา้
กลุ่มอุตสาหกรรมในการจดัหาเช้ือเพลิง เปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองจกัร บาํรุงรักษาและตรวจสอบประจาํปี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานภายในโรงงานแบบครบวงจร ซ่ึงธุรกิจดงักล่าวช่วยให ้ ปตท. สามารถขยายตลาด
ท่อจดัจาํหน่ายก๊าซฯ และมีรายไดเ้พ่ิมเติมจากการใหบ้ริการจดัการพลงังานนอกเหนือจากการจาํหน่ายก๊าซฯ 
เท่านั้น รวมทั้งยงัเป็นโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และเทคโนโลยกีบับริษทั Osaka Gas ของญ่ีปุ่น ซ่ึง
เป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีดาํเนินธุรกิจก๊าซฯ มายาวนานและมีรายไดสู้งเป็นอนัดบั 3 ของเอเชีย 

กนัยายน    :  เม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน 2556  ปตท.จดัตั้งบริษทั พีทีที ออยล ์เมียนมาร์ จาํกดั (PTT Oil Myanmar Co.,Ltd.) ดว้ย
ทุนจดทะเบียน 300,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดย ปตท.เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์และสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ในการเป็นแบรนดช์ั้นนาํของภมิูภาค 

: เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 ปตท.ดาํเนินการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จากดั 
(“B.Grimm BIP Power”) ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูท่ ั้งหมดเป็น จานวน 656,650 หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 23 ของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมด ใหแ้ก่ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ B.Grimm BIP Power ในสัดส่วนร้อย
ละ 51 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด โดยมีมูลค่าการจาํหน่ายประมาณ 180 ลา้นบาท 

:  เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 คณะกรรมการบริษทั ปตท.  มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั  PTT Regional Treasury 
Center (“PTT RTC”)  ในประเทศสิงคโปร์ ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ โดย ปตท. เป็นผูถื้อ
หุน้ร้อยละ 100 สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธ์ของ ปตท. ในการรวมศนูยก์ารปฏิบติัการทางการเงินของ
กลุ่ม ปตท. ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการบริหารจดัการดา้น
การเงินในภาพรวมอยา่งครบวงจร 

 : เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอตัราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝ่ังท่ีระยอง 
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(พ้ืนท่ี1) ระบบท่อส่งก๊าซฯ นอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ประจาํปี 
2556 ท่ีอตัรา 1.3380 บาทต่อลา้นบีทีย ู เห็นชอบอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร  ของ
ระบบท่อส่งก๊าซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) ประจาํปี 2556  ท่ีอตัรา 0.0145  บาทต่อลา้นบีทีย ูและเห็นชอบอตัรา
ค่าบริการการเกบ็รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร ประจาํปี 
2556 ของ บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ท่ีอตัรา 0.9774 บาทต่อลา้นบีทีย ู โดยใหเ้รียกเกบ็อตัราค่าบริการ
ดงักล่าว ตั้งแต่เดือน กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือเดือน กนัยายน 2556 ปตท.ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ไดแ้ก่ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวิอร์ (ระยอง1) 
จาํกดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวิอร์ (ระยอง2) จาํกดั บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวิอร์ (ระยอง3) จาํกดั โดยมี
ปริมาณก๊าซท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผูซ้ื้อในแต่ละวนัรวม 120 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบาศกฟุ์ต อายสุัญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพฒันาพลงังานสะอาด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 :     โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (PTT Eco IZ) ไดรั้บรางวลั “Eco-Symbiosis Reward” จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตุลาคม : เม่ือเดือน ตุลาคม 2556 ปตท.ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ไดแ้ก่ 
บริษทั โรจนะ เพาเวอร์ จาํกดั โดยมีปริมาณก๊าซท่ีจะตอ้งส่งมอบตามสัญญาใหแ้ก่ผูซ้ื้อในแต่ละวนัรวม 17 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนัท่ีค่าความร้อน 1000 บีทียตู่อลกูบาศกฟุ์ต อายสุัญญา 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพฒันาพลงังานสะอาด 
และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 :  PTTI โดยบริษทัยอ่ย PTTAPM ไดท้าํการขายหุน้ทั้งหมด 100% ในบริษทั Yannarie Solar Pty, Ltd. (Yannarie)  
ใหแ้ก่ บริษทั North West Salt Pty, Ltd. (NWS) เป็นจาํนวนเงิน 150,000 เหรียญออสเตรเลีย  โดยดาํเนินการ
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2556  ปตท. ไดโ้อนขายหุน้กิจการไฟฟ้าท่ีลงทุนโดย ปตท. และบริษทัยอ่ยของ ปตท. 
จาํนวน 7 บริษทั กาํลงัการผลิตตามสัดส่วนการถือหุน้รวมประมาณ 694 เมกะวตัต ์ ใหแ้ก่บริษทั โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่(GPSC) โดยเป็นไปตามนโยบายท่ีให ้GPSC เป็นผูด้าํเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัใหก้ารสนบัสนุนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทั GPSC เพ่ือคงสัดส่วนการถือหุน้เดิมใน GPSC ท่ีประมาณร้อยละ 30.10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด 

 : เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัซ้ือท่ีดินจากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) (IRPC) และบริษทันํ้ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั (IRPC OIL) พ้ืนท่ีรวมประมาณ 3,327 ไร่เพ่ือจดัตั้ง
สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะยอง (RAIST) และโรงเรียนวทิยาศาสตร์ระยอง (RASA) 

ธนัวาคม  : เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 ปตท.ไดมี้การลงนามสัญญาบริหารจดัการสภาพคล่องระยะสั้นระหวา่ง ปตท. และ
บริษทัในกลุ่มท่ี ปตท. ถือหุน้ตํ่ากวา่ร้อยละ 100 ในรูปแบบของการกูย้มืเงินระหวา่งกนั (Inter-Company 
Borrowing and Lending : ICBL) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องและความร่วมมือทางการเงินใน
กลุ่ม ปตท. 
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 : เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 PTTI โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. ทาํการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทั PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (“PTTAPM”) , บริษทั Red Island Minerals Ltd (“RIM”) และ 
บริษทั International Coal Holding Pty Ltd (“ICH”) ใหแ้ก่ PTT Mining Limited (“PTTML”) บริษทัยอ่ยของ 
PTTI และดาํเนินการเลิกบริษทัทั้ง 3 ภายหลงัจากการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ก่ PTTML  

 : เม่ือเดือน ธนัวาคม 2556 ปตท.และเปโตรนาส ร่วมลงนามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติส่วนเพ่ิมแหล่งเจดีเอ เอ18 
(JDA A-18) จากกลุ่มผูข้าย ไดแ้ก่ Malaysia-Thailand Joint Authority/ Petronas Carigali (JDA) Sdn Bhd / 
Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited / Hess Oil Company of Thailand โดยมีปริมาณซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติส่วนเพ่ิมเท่ากบั 100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (แบ่งระหวา่ง ปตท. และ เปโตรนาส 50:50 คิดเป็น
ปริมาณก๊าซส่วนเพิ่มสาํหรับ ปตท. เท่ากบั 50 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั)  ระยะเวลาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติส่วนเพ่ิม 
5.5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 ทั้งน้ี สามารถขยายระยะเวลาซ้ือขายต่อไปไดต้ามแต่คู่สัญญาตกลงกนั 

 :  PTTI ไดโ้อนขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีใหแ้ก่ GPSC เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 และปัจจุบนัอยูใ่น
ระหวา่งการโอนยา้ยโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้านํ้ าลิก 1 ใหแ้ก่ GPSC โดยคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายใน
ไตรมาส 2 ปี 2557 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

ปตท. เป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพนัธกิจในการสร้างความ
มัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ สร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และการสร้างความยัง่ยนืขององคก์ร ควบคู่ไปกบัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมสังคมไทยใหเ้ขม้แขง็  

การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้าโดย มุ่งเนน้การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างนวตักรรมดา้นพลงังาน ซ่ึงการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบดว้ยธุรกิจท่ี
ดาํเนินงานเองและธุรกิจท่ีลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. สามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

1.3.1 ธุรกจิทีด่าํเนินงานเอง ประกอบดว้ย 
ธุรกจิต้นนํา้ 

        1.3.1.1  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการ

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยการจดัหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจดัหาจากแหล่งในประเทศ 
นาํเขา้จากประเทศเพ่ือนบา้น และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพ่ือใหก้ารจดัหาก๊าซ
ธรรมชาติเพียงพอกบัความตอ้งการท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับการจดัจาํหน่ายครอบคลุมการจดัจาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายใหญ่ผา่นการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจดัจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมผา่นการลงทุนระบบท่อจดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ (NGV) เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือก
ทดแทนนํ้ามนัเบนซินและดีเซลผา่นการลงทุนในสถานีบริการ NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดล้งทุนในโรง
แยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยการแยกผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีมีมูลค่าจากก๊าซธรรมชาติ
เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนบัสนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยใหเ้ติบโต รวมทั้งการจาํหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาค
ครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง  
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นอกจากน้ีหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยงัไดมี้การลงทุนคลงัรับก๊าซธรรมชาติเหลว ผา่นบริษทั พีทีที แอลเอน็จี 
จาํกดั ซ่ึง ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือใหบ้ริการในการรับเรือ จดัเกบ็ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ เพ่ือรองรับ
การนาํเขา้ LNG ของ ปตท.  

ธุรกิจการจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการกาํกับกิจการพลังงานซ่ึงพระมหากษัตริยท์รงแต่งตั้ งเป็นผูก้าํกับดูแล โดยธุรกิจจัดหาและ
โครงสร้างราคาจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารวมทั้งการบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอตัราผลตอบแทนคงท่ี  
และธุรกิจจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัราคานํ้ ามนัเตาในตลาดโลก เพ่ือให้แข่งขนัได้
กบัราคาขายปลีกนํ้ ามนัเตาในประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะข้ึนอยูก่บัราคาผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี
จาํหน่ายเป็นวตัถุดิบใหก้บัอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก แต่ในส่วน LPG ท่ีจาํหน่าย
เป็นเช้ือเพลิงในประเทศ แมว้า่รัฐบาลจะมีการปรับข้ึนราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนท่ีเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัมมาตั้งแต่
เดือนกนัยายน 2556 แลว้ แต่อยา่งไรก็ตามการปรับข้ึนราคาภาคครัวเรือนดงักล่าว ภาครัฐไดใ้ชก้ลไกของกองทุนนํ้ ามนัในการ
ปรับข้ึนราคา โดยยงัคงควบคุมราคาจาํหน่าย LPG ท่ีออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไวท่ี้ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
เมตริกตนั (ไม่รวมภาษีและเงินกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง) ซ่ึงตํ่ากวา่ราคา LPG ในตลาดโลกมาก ขณะท่ี ราคา NGV ปัจจุบนัรัฐบาลมี
นโยบายช่วยเหลือประชาชน ในการลดค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงจากผลกระทบราคานํ้ ามนัตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน จึงยงัคงควบคุม
ราคาไวท่ี้ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม         

ทั้งน้ีการจดัหาก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 มาจากก๊าซธรรมชาติในประเทศ ส่วนท่ีเหลือมาจากการ
นาํเขา้ก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่า และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  

 
ธุรกจิปลายนํา้ 

        1.3.1.2  หน่วยธุรกจินํา้มนั 
ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีมีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ 1) 

ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ซ่ึงหมายถึง นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ซ่ึงหมายถึง นํ้ามนัหล่อล่ืน และ
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืนๆ                 และ 3) ผลิตภณัฑค์า้ปลีก  หมายถึง ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคา้ปลีก  การ
จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศจาํแนกกลุม่ลกูคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ตลาดคา้ปลีก (B2C) หมายถึง ผูบ้ริโภคและ
ผูแ้ทนจาํหน่ายสถานีบริการนํ้ามนั ซ่ึงปัจจุบนัมีการพฒันาเป็นสถานีบริการท่ีทนัสมยั PTT Life Station สามารถตอบสนอง 
Lifestyle ของผูบ้ริโภคยคุใหม่ท่ีตอ้งการการบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกอยา่งครบครัน (One Stop Service)  ดว้ยธุรกิจคา้
ปลีกในสถานีบริการท่ีหลากหลาย อาทิ ร้านสะดวกซ้ือ Jiffy ร้านอาหาร ร้านกาแฟ Café Amazon ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็นระบบธุรกิจแฟ
รนไชส์อยา่งเตม็รูปแบบ และขยายเครือข่ายร้านคา้ทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการ มีการเปิดศนูยบ์ริการยานยนต ์ PTT 
FitStation และบริการดา้นการเงิน (ธนาคาร ตู ้ ATM)  นอกจากการจาํหน่ายผา่นสถานีบริการยงัมีการจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียม
เหลวผา่นโรงบรรจุ ร้านคา้ก๊าซ  และการจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนผา่นร้านคา้หล่อล่ืน 2) ตลาดพาณิชย ์ (B2B) หมายถึง กลุ่ม
ลกูคา้ท่ีเป็นบริษทัหรือองคก์รทั้งภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ) และภาคเอกชนท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชเ้พ่ือดาํเนินธุรกิจ
หรือใชเ้อง และ 3) กลุ่มขาย Supply Sales หมายถึง กลุ่มผูค้า้นํ้ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบญัญติั
การคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 

นอกจากน้ีหน่วยธุรกิจนํ้ามนัยงัมีการบริหารการลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีดาํเนินธุรกิจและบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจนํ้ามนัทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ธุรกิจคา้ปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืน ธุรกิจ
บริการเติมนํ้ามนัอากาศยาน และธุรกิจขนส่งนํ้ามนัทางท่อ เป็นตน้ 

ธุรกิจนํ้ ามนัเป็นธุรกิจการคา้เสรีท่ีมีการแข่งขนัสูงและอยู่ภายใตก้ฎหมายหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติั
การคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัควบคุมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นตน้ โดย 
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ปตท. เป็นหน่ึงในผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 ท่ีจดทะเบียนกบักรมธุรกิจพลงังานจาํนวนรวม 41 ราย  (ณ ธันวาคม 2556) 
นอกจากน้ีการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัยงัอยูภ่ายใตก้ารติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากหน่วยงานราชการ อาทิ สาํนกังานนโยบายและแผน
พลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน กรมการคา้ภายใน และสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้  

1.3.1.3 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ย การจดัหา การนาํเขา้ การส่งออก และการคา้

ระหว่างประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่ นํ้ ามนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (ไม่
รวมผลิตภณัฑ์พลาสติก) ตวัทาํละลายและเคมีภณัฑ์ รวมถึง สินคา้โภคภณัฑ์อ่ืน นอกจากน้ี ยงัมีการจดัหาการขนส่งทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจให้แก่บริษทัภายในกลุ่ม ปตท. และการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจ
ภายนอก โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บักลุ่ม ปตท. 

ดว้ยธุรกรรมทางการคา้ของหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ ทั้งจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั ความน่าเช่ือถือของคู่คา้ ความปลอดภยัในการขนส่ง รวมถึงภยัธรรมชาติท่ีอาจ
เกิดข้ึน หน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศจึงกาํหนดให้มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดา้นและเทียบเท่า
บริษทันํ้ ามนัชั้นนาํในต่างประเทศ  ในดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นราคาจะมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
นํ้ามนั ผา่นการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ดและการใชเ้คร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงราคาท่ีเหมาะสม 
อาทิเช่น การซ้ือขายในตลาดล่วงหนา้และตลาดอนุพนัธ์ เป็นตน้ ในดา้นการควบคุมความเส่ียงดา้นธุรกรรม มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยั เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลและรายละเอียดของทุกๆ ธุรกรรมทางการคา้ท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายปฏิบติัการได ้ซ่ึงในปี 
2555 หน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศไดเ้ร่ิมดาํเนินการปรับปรุงซอฟตแ์วร์ระบบควบคุมธุรกรรมการคา้ (Trading Control 
System) ใหเ้ป็นระบบใหม่ท่ีเพ่ิมความสามารถในการบริหารความเส่ียงมากข้ึนตามมาตรฐานโลก (Commodity Trading and Risk 
Management System) สามารถรองรับธุรกรรมท่ีซบัซอ้นข้ึน และครอบคลุมถึงโภคภณัฑอ่ื์นๆท่ีอาจจะมีการซ้ือขายในอนาคต ซ่ึง
เป็นการนาํเทคโนโลยีมาช่วยเสริมศกัยภาพทางการคา้ ทั้งในดา้นการลดกระบวนการทาํงาน การควบคุมความเส่ียงท่ีรัดกุมข้ึน 
และการรายงานสถานะทางการคา้ท่ีถูกตอ้งรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ี มีการควบคุมความเส่ียงดา้นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนจากการขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยการจดัหาและควบคุมการขนส่งผลิตภณัฑต่์างๆ ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้กาํหนดในระดบัสากลผา่นโครงการ PTT group ship vetting 

หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ไดจ้ดัตั้งบริษทัและตวัแทนในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ขยายตลาดการคา้สากลและมุ่งไปสู่การเป็นผูน้าํธุรกิจการคา้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสากล ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. คา้สากล 
จาํกดั (PTT International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาํนกังานตวัแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาํนกังานตวัแทนในเมืองจาการ์ตา (PTT International Trading Jakarta Representative) ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีธุรกรรมการคา้มากกวา่ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภมิูภาคทัว่โลก 

 
1.3.2  ธุรกจิที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบดว้ย 

ธุรกจิต้นนํา้ 
1.3.2.1 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผา่นบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
หรือ ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ือง เพ่ือ
แสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้งนํ้ ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติในราคาท่ีแข่งขนัไดเ้พ่ือสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานใหก้บัประเทศ 
โดย ปตท.สผ. จาํหน่ายปิโตรเลียมท่ีผลิตไดจ้ากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกลเ้คียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติใหก้บั
ตลาดในประเทศเป็นหลกัโดยจาํหน่ายใหก้บั ปตท. นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดมี้การขยายการลงทุนในธุรกิจสาํรวจและผลิต
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ปิโตรเลียมในภูมิภาคอ่ืน เช่นโครงการแคนาดา ออยล ์ แซนด ์ เคเคดี ในทวปีอเมริกาเหนือโครงการเรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
ร่วมกบั ปตท. ในประเทศออสเตรเลีย โครงการโมซมับิก โรวมูา ออฟชอร์ แอเรีย วนั โครงการโมซมับิก โรวมูา ออนชอร์ ใน
ประเทศโมซมับิก และโครงการสาํรวจต่างๆในประเทศเคนยา โดยปิโตรเลียมท่ีผลิตไดบ้างส่วนจะถกูนาํกลบัมาจาํหน่ายใน
ประเทศและในส่วนท่ีจาํหน่ายในต่างประเทศจะสามารถสร้างรายไดก้ลบัคืนสู่ประเทศไทยอีกทางหน่ึง 

ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัราคานํ้ามนัในตลาดโลก ความสาํเร็จในการสาํรวจและ
การพฒันาแหล่งปิโตรเลียม และการบริหารตน้ทุนในการสาํรวจและผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนและพฒันา
ขีดความสามารถขององคก์ร 

ทั้งน้ีธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งราคาจาํหน่ายปิโตรเลียมอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมกาํกบัดูแล  

 
ธุรกจิปลายนํา้ 
1.3.2.2  ธุรกจิปิโตรเคมี 

ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติในประเทศและผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่
ของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเพ่ือทดแทนการนาํเขา้ 
รวมถึงสนับสนุนการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจท่ีสําคญัอ่ืนๆ ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเป็นวตัถุดิบ อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต ์
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ โดย ปตท. ดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรผ่านการร่วมทุน
บริษทัในกลุ่ม 9 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั     พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC), บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 
(HMC), บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC), บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL), บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 
มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM), บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME) , บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ 
จาํกดั (PTTES) , บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC) และ  บริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จาํกดั (PTTPMMA) ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลาง และเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ   การดาํเนินธุรกิจดา้น
การตลาดเพ่ือจาํหน่ายเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ  การให้บริการดา้นโลจิสติกส์ครบวงจร  และการให้บริการงานดา้น
วศิวกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงงานซ่อมบาํรุงแก่บริษทัในกลุ่มปตท. และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  

ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะข้ึนกบัภาวะเศรษฐกิจ  ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก
ซ่ึงปรับข้ึนลงเป็นวฏัจกัรตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี ทั้งน้ีวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการ
ผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีมาจากผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ  รวมทั้งผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่ของกลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทา  และ รีฟอร์เมท 

 
1.3.2.3  ธุรกจิการกลัน่ 

ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกลัน่เพ่ือสร้างความมัน่คงในการจดัหาผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเช้ือเพลิงให้กบัประเทศ

ทดแทนการนาํเขา้ โดยลงทุนในธุรกิจการกลัน่นํ้ ามนัผา่นการร่วมทุนในกลุ่ม 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

(TOP), บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC), บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) (SPRC) และ บริษทั บาง

จากปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) (BCP) โดย ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงรวมถึงผลิตภณัฑ ์ปิโตรเคมีจากกลุ่ม

บริษทัการกลัน่เพ่ือจาํหน่ายใหก้บัตลาดในประเทศและส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศ  

ผลประกอบการของธุรกิจการกลัน่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับค่าการกลัน่ซ่ึงเป็นส่วนต่างของราคาเฉล่ียของ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมท่ีกลั่นได้หักด้วยต้นทุนนํ้ ามันดิบเฉล่ียท่ีใช้กลั่นตามราคาตลาดโลกซ่ึงมีความผนัผวน  รวมถึงราคา

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีมีการปรับข้ึนลงเป็นวฏัจกัรตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลก และมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 
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1.3.2.4  ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  
ปตท. ดาํเนินธุรกิจพลงังานในต่างประเทศเพ่ือแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ และแหล่งพลงังานทดแทน เพ่ือ

สร้างความมัน่คงในการจดัหาพลงังานใหก้บัประเทศ และเป็นการต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ของบุคลากร และความร่วมมือระหวา่งบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งน้ี ปตท. ลงทุน

ผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) และบริษทั ปตท. กรีน เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 

100 ในทั้ง 2 บริษทั 

ปัจจุบนั PTTI มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและมาดากสัการ์รวมถึงการร่วมทุน

เพ่ือศึกษาศกัยภาพแหล่งถ่านหินในประเทศบรูไน และมีการลงทุนในธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียปิต ์

เพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ไปยงัประเทศอิสราเอล และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังนํ้ าในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดโ้อนใหก้บั GPSC ซ่ึงดาํเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. เขา้ดาํเนินการแทน   สาํหรับบริษทั ปตท. 

ก รี น  เ อ น เ น อ ร์ ยี  จํ า กั ด  มี ก า ร ล ง ทุ น ธุ ร กิ จ ป ลู ก ป า ล์ ม แ ล ะ ผ ลิ ต นํ้ า มัน ป า ล์ ม ดิ บ ใ นป ร ะ เ ท ศ อิ น โ ด นี เ ซี ย
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โครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 

ขอ้มูล ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2556 
/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 6 บริษทั 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

ธุรกจิปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA)               100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอม็ซีซี ไบโอ เคม จาํกดั (PTTMCC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.89% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์  
เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME)  40.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTES)          40.00% 
ธุรกจิการกลัน่ 
บมจ.ไทยออยล ์(TOP) /1                 49.10% 
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 

  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
 ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตร์ 

 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
 การคา้นํ้ามนัดิบ/และคอนเดนเสท 
 การคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป 
 การคา้ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี เคมีภณัฑ ์และ

ตวัทาํละลาย 
 การคา้ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ 
 การคา้อนุพนัธ์ 
 จดัหาการขนส่งต่างประเทศ 

หน่วยธุรกจินํา้มนั   
* ตลาดขายปลีก  
* ตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ 
* ตลาดหล่อลื่น 

บจ. พีทีที แอลเอน็จี (PTTLNG) 100.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) 100.00% 

บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1  65.29% 

บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ (DCAP)            35.00% 
บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั  30.10% 
บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) 30.00% 
บจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ (TP)  26.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) 15.00% 
บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่  (BIC) 25.00% 
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บจ.เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ (Enco)                    50.00% 
 
 
 

บจ. ปตท. (กมัพชูา) (PTTCL) 100.00% 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB) 100.00% 

บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั (PTT TANK)     100.00% 

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)        100.00% 

 
บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง (TLBC) 48.95% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand)  )35.00% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 36.44% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริการนํ้ามนัอากาศยาน (IPS) 16.67% 

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ (FPT) 0.00016% 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขัน้ปลาย 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  

บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอลัไลแอนซ์ (BSA)       25.00% 
บมจ. ทิพยประกนัภยั (TIP) /1                            13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลชูัน่ส์ (PTTICT)                  20.00% 

 

บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTTI)         100.00% 
บจ. ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่(PTTGE)          100.00% 
 

ธุรกิจลงทุนต่างประเทศ  

บจ. ปตท. คา้สากล (PTTT)       100.00% 
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PTT Group Value Chain   
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1.4       ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจท่ีมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ
กระทรวงพลงังาน รวมทั้งการทาํธุรกิจพลงังานอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภาครัฐสามารถกาํกบัดูแลการดาํเนินการใดๆ 
ของ ปตท. เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายพลงังาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1  กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

ณ ปัจจุบนั ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่ง
ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสาํรวจและผลิต การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  การขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจาํหน่าย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติทั้ งในและ
ต่างประเทศ  และการพฒันาธุรกิจใหม่ และยงัเป็นผูด้าํเนินการจดัหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ
ดาํเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาตขิองกลุ่ม ปตท. 
 

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ในประเทศ
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

    การสาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั

จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพพมา่และนําเขา้ 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด 
กลัน่ตวัของ 

กา๊ซธรรมชาติ

ลกูคา้

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซธรรมชาติ
/3  

• กฟผ. . 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ

• ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก

• ลกูคา้อุตสาหกรรม

• ลกูคา้ปิโตรเคมี

• ลกูคา้อุตสาหกรรม

• หน่วยธุรกิจน้ํามนั

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว

กา๊ซอีเทน

กา๊ซโพรเพน 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

กา๊ซโซลีนธรรมชาติ 

 

     

   

 

. 

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ

  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดาํเนินการสาํรวจแลผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. , ปตท. ดาํเนินการจดัหากา๊ซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศและนําเขา้ LNG  

/2
 ปตท. ดาํเนินการเอง 

/3
 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 

 

/1 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ย 
2.1.1 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม 

 ปตท. ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษทัย่อย ไดแ้ก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปตท. ถือหุน้ใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนท่ีออกและ
ชาํระแลว้ของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร  
 ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการให้
สัมปทานของประเทศนั้นๆ เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 
Services Agreement โดยปัจจุบนั ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอยูใ่นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เวียดนาม กมัพูชา อินโดนีเซีย โอมาน อลัจีเรีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา โมซัมบิก และเคนยา ส่วนการลงทุน
ภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ
ยื่นขอและอนุมติัสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาํหนด
ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ท่ีรัฐพึงไดใ้นฐานะท่ีเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดงักล่าวอาจอยู่ในรูป
ค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2.1.1.1 การลงทุน 
ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมจาํนวนทั้งหมด 42 โครงการ เป็นโครงการลงทุนใน

ประเทศไทย จาํนวน 16 โครงการ/1    ลงทุนใน พ้ืนท่ีคาบเก่ียว 2 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 24โครงการ สัดส่วนการร่วม
ทุนของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยในแต่ละโครงการ เป็นดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
  

โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดาํเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการ ร่วมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย 16 โครงการ ได้แก่   
 1. โครงการบงกช ผูด้าํเนินการ ผลิต 44.4445 
 2. โครงการเอส 1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการบี 6/27 ผูด้าํเนินการ ผลิต 60 
 5. โครงการอาทิตย ์ ผูด้าํเนินการ ผลิต 80 
 6. โครงการแอล 22/43 ผูด้าํเนินการ พฒันา 100 
 7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 8. โครงการ แอล 28/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 70 
 9. โครงการเอ 4/48 และ เอ 5/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100   
 10. โครงการอี 5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 11. โครงการคอนแทร็ค 3 ผูร่้วมทุน ผลิต 5 
 12. โครงการคอนแทร็ค 4 ผูร่้วมทุน ผลิต 45 
 13. โครงการจี 4/43 ผูร่้วมทุน ผลิต 21.375 
 14. โครงการสินภูฮ่อม  ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 15. โครงการบี 8/32 & 9 เอ ผูร่้วมทุน ผลิต 25 
 16. โครงการจี 4/48 ผูร่้วมทุน ผลิต 5 
(2) พืน้ท่ีคาบเกีย่ว 2 โครงการ ได้แก่   
 17. โครงการจี 9/43 (ไทย – กมัพชูา) ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
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 18. โครงการพื้นท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย บี 17 ผูร่้วมดาํเนินการ ผลิต 50 
(3)  ต่างประเทศ 24 โครงการ ได้แก่   
 ประเทศสหภาพพม่า    
 1.  โครงการเมียนมาร์ แปลง เอม็ 3 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 80 
 2.  โครงการเมียนมาร์ แปลง เอม็ 11 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 45 
 21. โครงการซอติกา้  ผูด้าํเนินการ พฒันา 80 
 22. โครงการยาดานา ผูร่้วมทุน ผลิต 25.50 
 23.  โครงการเยตากนุ ผูร่้วมทุน ผลิต 19.31784 
 24. โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และ อี ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 90 
 25. โครงการเมียนมาร์ เอม็ดี 7 และ เอม็ดี 8 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 ประเทศอินโดนีเซีย    
 26.โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา้ ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 27.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ์มานดา้ร์ ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 34 
 28.โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ผูร่้วมทุน สาํรวจ 28.33 
 29. โครงการนาทูน่า ซี เอ ผูร่้วมทุน ผลิต 11.50 
 ประเทศเวยีดนาม    
 30. โครงการเวยีดนาม 9-2 ผูร่้วมดาํเนินการ ผลิต 25 
 31. โครงการเวยีดนาม 16-1 ผูร่้วมดาํเนินการ ผลิต 28.5 
 32. โครงการเวยีดนาม บี และ 48/95 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 8.5 
 33.โครงการเวยีดนาม 52/97 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 7 
 รัฐสุลต่านโอมาน    
 34. โครงการโอมาน 44 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 ประเทศแอลจีเรีย    
 35. โครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 24.5 
 36. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 35 
 ประเทศแคนาดา    
 37. โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดี  ผูร่้วมทุน ผลิต 40 /2 
 ประเทศออสเตรเลีย    
 38. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ผูด้าํเนินการ ผลิต 20 - 100 /3 
 ประเทศสาธารณรัฐโมซมับิก    
 39. โครงการโมซมับิก โรวมู่า ออฟชอร์ แอเรีย วนั ผูร่้วมทุน สาํรวจ 8.5 
 40.โครงการโมซมับิก โรวมู่า ออนชอร์ ผูร่้วมทุน สาํรวจ 10 
 ประเทศเคนยา    
 41. โครงการเคนยา แอล 10 เอ และแอล 10 บี ผูร่้วมทุน สาํรวจ 31.25 /4 

15 /5 
 42. โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี 

และ แอล 12 
ผูร่้วมทุน สาํรวจ 10 

/1 ทั้งน้ี ไม่รวมโครงการท่ีปตท.สผ.แจง้ขอคืนสิทธิการลงทุนและอยูร่ะหว่างรอการอนุมติัจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ ทั้งหมด 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ
อินโดนีเซีย ซาดงั โครงการอินโดนีเซีย เซาท ์ซาการี และโครงการนิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ 
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/2 ในเดือนมกราคม 2557 ไดมี้การทาํสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในหา้งหุน้ส่วน (Partnership Units Redemption Agreement  หรือ PUSA) กบัStatoil เพื่อ
เปล่ียนแปลงโครงการถือสดัส่วนการร่วมทุนในโครงการน้ีหากดาํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น PURA ครบถว้นแลว้ ซ่ึงจะแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2557 
/3 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีแปลงสมัปทานหลายแปลง ซ่ึงแต่ละแปลงมีสดัส่วนการร่วมทุนระหวา่ง 20-100% 
/4 แปลงแอล 10 เอ 
/5 แปลง แอล 10  บี 
 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี  
 ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติยาดานา 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติเยตากนุ 
 ร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุน้เท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ จาํกดั (Energy Complex Company 
Limited) เพ่ือก่อสร้างอาคารสาํนกังานสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  
 ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย ปตท. ปตท.สผ. บริษทั ปตท. โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทั ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 เท่ากันทุกบริษทั ยกเวน้บริษทั ปตท.  
โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 40 เพ่ือจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั เพ่ือ
สร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้น ICT สนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและตอบสนองทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษทั Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเรือ FSO 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 15.67 ในบริษทั เอน็เอสที ซพัพลาย เบส จาํกดั เพ่ือดาํเนินฐานสนบัสนุนการปฏิบติัการปิโตรเลียม 
ท่าเรือ และ คลงัสินคา้ 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Shoreair Pty Limited เพ่ือดาํเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี 
ออสตราเลเชีย 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Troughton Island Pty Ltd เพ่ือดาํเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศสํารอง ใน
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

2.1.1.2  ปริมาณสํารองปิโตรเลยีม  
ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเกบ็ท่ีคน้พบแลว้ โดย

ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี
โดยนกัธรณีวทิยาและวศิวกรแหล่งกกัเกบ็ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือใหไ้ดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม
พิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม 
ปตท.สผ. จะไม่ถือวา่ปริมาณสาํรองท่ีสํารวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกว่าจะมีการทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมข้ึนเม่ือ ปตท.สผ. คาดวา่
ปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้ารดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงนโยบายการ
ประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณ
สาํรองส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่การประเมินปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกวา่เน่ืองจากจะปรับปริมาณสาํรองส่วน
เพ่ิมต่อเม่ือมีการทาํสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทั
ยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 – 2556  เป็นดงัน้ี 
 
 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)        แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 29 

                                                                                 หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 
ปริมาณสํารองพสูิจน์แล้ว ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

541 
428 

501 
400 

450 

396 
รวม 969 901 846 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คิดเป็นปริมาณนา้มนัดิบและคอนเดนเสท 250  
ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,877 พนัลา้นลกูบาศกฟุ์ต หรือรวมทั้งหมดเป็น 846 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านา้มนัดิบ 
 

2.1.1.3 ผลการดาํเนินงาน 
 (1)  การผลิต 

ในปี 2556 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยคิดเป็น 329,165 บาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณ 15,872 บาร์เรลเทียบเท่านา้มนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 5.07 ทั้งน้ีปริมาณการ
ผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี  
                                   หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปริมาณการผลติ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รวมทุกโครงการ 301,367 313,293 329,165 

 
(2)   การจดัจาํหน่าย 
 ผลิตภณัฑ์ท่ี ปตท.สผ. และบริษทัย่อยทาํการผลิตเพ่ือจาํหน่ายมี 5 ชนิด คือ นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย (คิดเป็น
ร้อยละ 85.68  ของผลิตภณัฑข์อง ปตท.สผ. สาํหรับปี 2556) สาํหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซ้ือขาย
นํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสทจะอิงราคานํ้ ามนัในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ ามนัดิบท่ีผลิตได ้เพ่ือให้สามารถสะทอ้น
มูลค่าของผลิตภณัฑไ์ดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาด โดย ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 
 ในปี 2556 ปตท.สผ. และบริษทัย่อยมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รวมทั้ง 5 ชนิด ประมาณ 292,629 บาร์เรล
เทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึน 16,706 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณขายในปี 2555 ท่ี 275,923
บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการขายนํ้ ามนัดิบและบิทูเมนของโครงการเอส 1 
โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี รวมถึงการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของแหล่ง
บงกชใต ้ทั้งน้ี ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี 
 

ผลติภัณฑ์ ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   

นํ้ามนัดิบ (พนับาร์เรลต่อวนั) 38.79 52.41 58.93 

ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 1,142.71 1,128.88 1,171.60 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัต่อวนั) 236.42 254.06 267.61  

คอนเดนเสท (พนับาร์เรลต่อวนั) 35.39 33.67 35.98 

บิทูเมน (พนับาร์เรลต่อวนั) 3.88 6.52 5.92 
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รวมทุกผลิตภณัฑ ์
(บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั) 

265,047 275,923 292,629 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ) 

55.49 64.86 65.58 

 
 (3)  การบริหาร 
 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพ่ือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของ ปตท.จาํนวน 3 คน นอกจากน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารของ ปตท.สผ. ยงัไดรั้บเลือกจากผูบ้ริหารของปตท. ดว้ย  

 (4)  การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี     

          หน่วย : ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ไดก้าํหนดสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน (Functional Currency) เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดงันั้นงบ
การเงินท่ีนาํเสนอในสกลุเงินบาท มาจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 (5)  ผลดา้นปฏิบติัการ 
 ในปี 2556 ปตท.สผ.ไดติ้ดตามภาวะเศรษฐกิจและราคานํ้ ามนัอยา่งใกลชิ้ด และทบทวนแผนการดาํเนินงาน 
ตลอดจนแผนการลงทุน ให้สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพฒันาศกัยภาพเพ่ือการเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสามารถสรุปผลการดาํเนินงานไดด้งัน้ี 

ด้านการสํารวจ  

ปตท.สผ. ไดด้าํเนินกิจกรรมการสาํรวจในโครงการต่างๆทั้งในประเทศไทยและโครงการต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
ประเมินศกัยภาพและเพ่ิมปริมาณสํารองปิโตรเลียมของโครงการ โดยในปี 2556 ปตท.สผ. มีการดาํเนินกิจกรรมสํารวจใน
โครงการต่างๆ อาทิ 

โครงการพทีีทีอพี ีออสตราเลเชีย  แหล่ง Cash Maple ประกอบดว้ยแปลงสัมปทาน เอซี/อาร์แอล 7 อยูร่ะหวา่งการศึกษา
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรม รวมถึงวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพาณิชยแ์ละทางเลือกในการพฒันาโครงการ หลงัจากท่ี 
ประสบความสาํเร็จในการเจาะหลุมประเมินผล 2 หลุมในปี 2554 และ 2555 ท่ีผา่นมา จึงมีแผนท่ีจะเจาะหลุมสาํรวจ Maple East-1 
ในปี 2557 โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเจาะน้ีจะช่วยใหป้ระเมินศกัยภาพเพิ่มเติมของก๊าซในแหล่ง Cash Maple  และการพฒันาก๊าซ
ธรรมชาติในบริเวณท่ีห่างไกลของทะเลติมอร์  ทั้งน้ี โครงการเรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (FLNG) เป็นทางเลือกหน่ึงในการ
พฒันาโครงการ 

งบการเงนิ ** ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและการบริการ  
รายไดร้วม 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

165,866 
173,375 
128,702 

44,748 

207,851 
218,137 
160,966 

57,316 

220,337 
228,741 
172,777 

56,155 
สินทรัพยร์วม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

447,842 
247,818 
200,024 

601,513 
273,409 
328,104 

707,867 
323,012 
384,855 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)        แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 31 

โครงการพม่าเอ็ม 3 ตั้งอยูใ่นอ่าวเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องเมืองยา่งกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเดือน
กนัยายนปี 2556   รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุมติัการเขา้ร่วมทุนของ Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO) ในสัดส่วน
ร้อยละ 20  โดย ปตท.สผ. ยงัคงเป็นผูด้าํเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 80  ขณะน้ีโครงการเมียนมาร์เอม็ 3 อยู่
ในช่วงขยายระยะเวลาสาํรวจ 7 ปี ท่ีทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุมติัเพ่ือดาํเนินการประเมินศกัยภาพเชิงพาณิชย ์

ในปี 2556  โครงการไดเ้สร็จส้ินการเจาะหลุมประเมินผล ทั้งส้ินจาํนวน 4 หลุม (Aung Sinkha 3, Aung Sinkha 4, Aung 
Sinkha 5 & Aung Sinkha 6) โดยพบก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้ง 4 หลุม ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพิสูจน์
ศกัยภาพเชิงพาณิชย ์โครงการมีแผนท่ีจะเจาะหลุมประเมินผลเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 8 หลุม โดยคาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการเจาะในไตร
มาสท่ี 3 ปี 2557  เพ่ือวางแผนพฒันาและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง Aung Sinkha น้ีต่อไป  

โครงการพม่าเอ็ม 11 ซ่ึงเป็นแปลงนํ้ าลึกตั้งอยูใ่นอ่าวเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องเมืองยา่งกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ในเดือนมกราคม 2556 รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุมติัการเขา้ร่วมทุนของบริษทั TOTAL E&P Myanmar (TEPM) 
และ JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar) ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 15 ตามลาํดบั โดย 
ปตท.สผ. มีสัดส่วนร้อยละ 45 และยงัคงเป็นผูด้าํเนินการ   

ในปี 2556 โครงการไดเ้สร็จส้ินการเจาะหลุมสาํรวจ Manizawta-1 (MNZ-1)  ซ่ึงเป็นหลุมนํ้าลึกประมาณ 1,000 เมตร 
โดยไม่พบปิโตรเลียมเชิงพาณิชย  ์ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างการประเมินศกัยภาพในพื้นท่ีอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือวางแนวทางการ
ดาํเนินงานต่อไป 

โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ตั้งอยูน่อกชายฝ่ังทะเลทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะปาปัวตะวนัตก ประเทศอินโดนีเซีย 
ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 28.3 โดยมี Murphy Oil เป็นผูด้าํเนินการ  

ในปี 2556 โครงการไดเ้ตรียมการเจาะหลุมสาํรวจ ในพ้ืนท่ีนํ้ าต้ืน เพ่ือประเมินศกัยภาพของโครงการ โดยคาดวา่จะเร่ิม
ดาํเนินการเจาะหลุมดงักล่าวภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยูบ่นบกทางทิศตะวนัออกของประเทศแอลจีเรีย มีพ้ืนท่ีรวมทั้งหมดประมาณ 
5,378 ตารางกิโลเมตร โดย ปตท.สผ. เป็นผูด้าํเนินการโครงการและมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 24.5  

ปัจจุบนัโครงการไดด้าํเนินการเจาะหลุมสาํรวจระยะแรกเสร็จส้ินทั้งหมด 9 หลุม คน้พบนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติถึง 
8 หลุม โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการสาํรวจระยะเวลาท่ี 2 (พฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2558)   ทั้งน้ี ในปี 2557 มีแผนเร่ิมการ
สาํรวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบสามมิติ ในไตรมาสแรก และมีแผนการเตรียมการเจาะหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผลเพ่ิมเติม ซ่ึง
คาดวา่จะเร่ิมการเจาะไดใ้นปลายปี 2557                     

โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน ตั้งอยู่นอกชายฝ่ังของประเทศโมซัมบิก ปตท.สผ. ถือหุ้นผ่าน Cove 
(บริษทัยอ่ยท่ี ปตท.สผ. ถือหุน้ร้อยละ 100) ในแปลงสัมปทานโมซมับิก โรวมูา ออฟชอร์ พ้ืนท่ี 1 (หรือ ท่ีเรียกวา่โครงการโรวมูา)  
โดย Cove มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 ในแปลงสัมปทานดงักล่าวโดยมี Anadarko เป็นผูด้าํเนินการ ปริมาณสาํรองก๊าซ
ธรรมชาติท่ีคน้พบในแปลงสัมปทานโรวูมาพ้ืนท่ี 1 มีประมาณ 32 ถึง 65 ลา้นลา้นลูกบาศก์ฟุตในปี 2556 โครงการไดรั้บการ
รับรองปริมาณสาํรอง (Reserve Certification) จากท่ีปรึกษาดา้นปิโตรเลียมชั้นนาํ (D&M; DeGolyer and MacNaughton) ซ่ึง
เพียงพอสาํหรับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวท่ีมีกาํลงัการผลิตเบ้ืองตน้ท่ี 10 ลา้นตนัต่อปี (2 สายการผลิต โดยมีกาํลงัการผลิตสาย
ละ 5 ลา้นตนัต่อปี)      

ในปี 2556 โครงการไดท้าํการเจาะหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผลรวมทั้งส้ินจาํนวน 10 หลุม ไดค้น้พบก๊าซธรรมชาติ
จากการเจาะหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผลรวมทั้งส้ินจาํนวน 6 หลุม อาทิ Orca-1, Espadarte-1, Atum-3, Golfinho-5, Golfinho-
6 และ Manta-1 สําหรับหลุมท่ีไม่มีการพบศกัยภาพเชิงพาณิชยใ์นหลุมสาํรวจ อาทิ  Barracuda-1, Tubarao-2, Black Pearl-1,  
Linguado-1 โครงการสามารถนาํผลของการสํารวจไปใชป้ระโยชน์ทางธรณีวิทยาของแหล่งในอนาคตต่อไปได ้นอกจากนั้น  
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โครงการยงัมีแผนท่ีในการเจาะหลุมสาํรวจและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองอีก 8 หลุม เพ่ือคน้หาและประเมินศกัยภาพเพ่ิมเติม และมี
แผนการพฒันาทางวศิวกรรมพ้ืนท่ีก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวอยา่งต่อเน่ืองในปี 2557 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัผูร่้วมทุนอยูร่ะหว่างดาํเนินการเจรจากบัผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติเหลว และ คาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิต
และขายก๊าซคร้ังแรกไดใ้นปลายปี 2561 หรือปี 2562 

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ ตั้งอยู่บนบกของประเทศโมซัมบิก ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการ
โมซมับิก ออนชอร์ แปลงโรวมูา ผา่น Cove โดย Cove มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทานบนบกของแปลงโรวมูา  
ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวม 14,958 ตารางกิโลเมตร โดยมี Anadarko เป็นผูด้าํเนินการโครงการ  

ในปี 2556 ไดเ้สร็จส้ินการสาํรวจดว้ยการวดัคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ ระยะทางรวม 1,000 กิโลเมตร 

ด้านการพฒันาโครงการ  

ปตท.สผ. ไดเ้ร่งพฒันาโครงการต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถเร่ิมการผลิตปิโตรเลียมไดต้ามแผนการดาํเนินการ อาทิ 

โครงการแอล 22/43 ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัพิษณุโลก และพิจิตร โดย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ปตท.สผ.อ.) เป็น
ผูด้าํเนินการโครงการและมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 

ในปี 2556 โครงการไดเ้จาะหลุมสาํรวจในแหล่งวงัไผสู่ง ทั้งน้ี ปี 2557 โครงการมีแผนเจาะหลุมสาํรวจเพ่ิมเติมในแหล่ง
เดียวกนั และแผนในการสาํรวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ เพ่ิมเติม และเร่ิมดาํเนินการผลิตจากวงัไผสู่งเอ 

โครงการพม่าซอติก้า  ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เม่ือตน้ปี 2555 บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ปตท.สผ.อ.) ไดมี้การลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Operating Agreement) กบั Myanmar Oil and Gas 
Enterprise (MOGE) โดย MOGE เขา้ถือสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการซอติกา้ ซ่ึงเป็นไปตามสัญญา Production Sharing 
Contract ทั้งน้ี ปตท.สผ.อ. ถือสัดส่วนร้อยละ 80 และยงัคงเป็นผูด้าํเนินการในโครงการน้ีต่อไป โดย ปตท.สผ.อ. ไดเ้ขา้ทาํสัญญา
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีอายุสัญญา 30 ปีกบั ปตท. และ MOGE โดยระบุปริมาณการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติรวม 300 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยขายใหป้ระเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ในอตัรา 240 และ 60 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ตามลาํดบั 

ในปี 2556  โครงการไดเ้สร็จส้ินการดาํเนินการติดตั้งแท่นหลุมผลิตจาํนวน  3 แท่น การวางท่อส่งก๊าซฯ ระหวา่งแท่น
ผลิต (Intra –field sealine) การวางท่อส่งก๊าซหลกั (Offshore export  pipeline) และการติดตั้งแท่นผลิตกลาง ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่ง
กาํลงัดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ บนบก (onshore pipeline and facility ) และการเจาะหลุมผลิต เพ่ือจะสามารถเร่ิมการ
ผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสแรกของปี 2557  

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศแอลจีเรีย โดย ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 35  

ปัจจุบันโครงการได้เสร็จส้ินการเจาะหลุมพฒันาท่ี 6 จาก 12 หลุม และได้ดาํเนินการก่อสร้างอุปกรณ์สําหรับ
กระบวนการผลิต และระบบท่อขนส่ง ตามแผนของการพฒันาโครงการในระยะแรกในแหล่งนํ้ ามนั Bir Saba โดยคาดว่าจะ
สามารถเร่ิมการผลิตไดใ้นปลายปี 2557 ท่ีกาํลงัการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวนั 

ด้านการผลติ  

ปตท.สผ. มีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษากาํลงัการผลิตในปัจจุบนั และเพ่ิมกาํลงัการผลิตจากโครงการใหม่ๆ 
อาทิ 

โครงการบงกช ตั้งอยูท่างตอนใตข้องอ่าวไทย เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีสุดในอ่าวไทย ประกอบดว้ยแหล่ง
บงกชเหนือและแหล่งบงกชใต ้ปตท.ผส. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 44.4445 ในโครงการและเป็นผูด้าํเนินการ โครงการไดเ้ร่ิม
การผลิตมาตั้งแต่ปี 2536 และขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทท่ีผลิตจากแหล่งบงกชทั้งหมดใหแ้ก่ ปตท. ภายใตเ้ง่ือนไข Take 



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)        แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 33 

or Pay ตามสัญญาซ้ือขายระยะยาว โดยกาํหนดปริมาณส่งมอบก๊าซธรรมชาติรายวนัตามสัญญาท่ี 550 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  
ต่อมาในปี 2552 ปตท.สผ. และผูร่้วมทุนของ ปตท.สผ. ไดล้งนามอยา่งเป็นทางการในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตในแหล่ง
บงกชใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งปิโตรเลียมท่ีคน้พบและพฒันาเพ่ิมเติมกบั ปตท. โดยกาํหนดปริมาณส่งมอบก๊าซธรรมชาติรายวนัตาม
สัญญาท่ี 320 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั การลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ทาํใหป้ริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติรายวนั
ตามสัญญาของโครงการบงกชในภาพรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 870 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 แหล่งบงกชใต้
สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีระดบัคงท่ี ตามท่ีกาํหนดในสัญญาขา้งตน้ รวมทั้งคอนเดนเสท 11,000 บาร์เรลต่อวนั จากอตัรา
ดงักล่าวทาํให้ศกัยภาพในภาพรวมของโครงการบงกชคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศไทย  ซ่ึงนบัเป็นความสาํเร็จของ ปตท.สผ. ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ในปี 2556 โครงการไดเ้จาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล รวมถึง ติดตั้งแท่นผลิต พร้อมเจาะหลุมพฒันา เพ่ือรักษา
ระดบัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง โดยโครงการบงกชมีปริมาณการขายโดยเฉล่ียของก๊าซธรรมชาติท่ี 889 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั และมี
ปริมาณการขายโดยเฉล่ียของคอนเดนเสทท่ี 32,580 บาร์เรลต่อวนั ตามลาํดบั 

โครงการเอส 1 เป็นแหล่งนํ้ ามนัดิบบนบกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมในจงัหวดักาํแพงเพชร สุโขทยั 
และพิษณุโลก โครงการไดด้าํเนินการผลิตนํ้ ามนัดิบครบปีท่ี 30 ในปี 2555 ท่ีผ่านมา โดย ปตท.สผ. เป็นผูด้าํเนินการ และมี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 ทั้งน้ี ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโครงการ ประกอบดว้ยนํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียม
เหลว โดยนํ้ามนัดิบท่ีผลิตไดจ้ะถูกขายใหแ้ก่ ปตท. ซ่ึงจะถูกขนส่งดว้ยรถบรรทุกและรถไฟไปท่ีโรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่บาง
จาก บริษทั PTTGC และ บริษทั IRPC ส่วนก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตไดจ้ะผา่นกระบวนการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวและจะถูกขาย
ใหแ้ก่ ปตท. เพ่ือส่งต่อให ้กฟผ. เป็นเช้ือเพลิงสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหน่ึง และเพ่ือผลิต NGV อีกส่วนหน่ึง ต่อมาในปี 
2554 โครงการเอส 1 ไดเ้พ่ิมกาํลงัการผลิตจาก 22,808 บาร์เรลต่อวนั มาเป็นมากกวา่ 30,000 บาร์เรลต่อวนั ในไตรมาส 4 ปี 2555   

ปี 2556 โครงการมีอตัราการผลิตนํ้ ามนัดิบสูงสุดท่ี 37,890 บาร์เรลต่อวนั ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็นสถิติการผลิต
นํ้ ามนัดิบท่ีสูงสุดตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการ  โครงการไดเ้จาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล รวมทั้งหลุมผลิตเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีปริมาณการขายโดยเฉล่ียของนํ้ามนัดิบ 32,749 บาร์เรลต่อวนั ปริมาณการขายโดยเฉล่ียของก๊าซธรรมชาติ 26  ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนั และปริมาณการขายโดยเฉล่ียของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 268 เมตริกตนัต่อวนั โครงการสามารถรักษาอตัราการผลิต
นํ้ ามนัดิบไดสู้งกว่า 30,000 บาร์เรลต่อวนัอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการเจาะหลุมผลิตใหม่ รวมถึงการทาํ Artificial  lift และ 
Waterflooding 

โครงการอาทติย์ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องอ่าวไทย ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผูด้าํเนินการ ในเดือน
มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไ์ดเ้ร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีอตัราการผลิต 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และคอนเดนเสทท่ีอตัราการ
ผลิต 16,000 บาร์เรลต่อวนั อยา่งไรก็ดี ในช่วงปี 2553 - 2554 โครงการไดท้าํการประเมินปริมาณสาํรองใหม่ตามขอ้กาํหนดใน
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ระดบัอตัราการผลิตไดรั้บการทบทวนตามขอ้มูลปริมาณสํารองใหม่และความสามารถในการผลิต 
และไดมี้การปรับระดบัอตัราการผลิตให้เหมาะสมกบัปริมาณสาํรอง ทั้งน้ี เพ่ือยืดระยะการผลิตท่ีสมํ่าเสมอให้ยาวออกไป โดยมี
อตัราการผลิตใหม่ท่ี 220 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก ปตท. และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 
2554  

ในปี 2556 โครงการมีกิจกรรมการสาํรวจและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไดเ้จาะหลุมประเมินผลทั้งหมด 8 หลุม และหลุมผลิต
ทั้งหมด 40 หลุม และดาํเนินการก่อสร้างและติดตั้งแท่นผลิต ท่อส่งก๊าซ เพ่ือรักษาระดบัการผลิต โดยมีปริมาณการขายโดยเฉล่ีย
ของก๊าซธรรมชาติเท่ากบั 223 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  และปริมาณการขายโดยเฉล่ียของคอนเดนเสท เท่ากบั 9,226 บาร์เรลต่อวนั 

โครงการพทีีทีอพี ีออสตราเลเชีย แหล่งมอนทารา ประกอบดว้ยแปลงสัมปทาน เอซี/แอล 7 และเอซี/แอล 8 ซ่ึงตั้งอยูใ่น
ทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย กล่าวถึงเหตุการณ์มอนทารา ในปี 2552 ซ่ึงไดเ้กิดเหตุการณ์นํ้ามนัร่ัวไหลจากการเจาะหลุมพฒันา
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ในแหล่งมอนทารา  อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนั บริษทั PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA) ไดมี้ทีมงานประจาํโครงการชุดใหม่
เขา้ดาํเนินการบริหารจดัการโครงการ รวมถึงปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการปฏิบติังาน (Action Plan) จากคณะกรรมการ
สอบสวนฯ อยา่งครบถว้นสมบรูณ์ โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดอ้นุมติัใหข้อ้ตกลงร่วมกนั (Deed of Agreement) ในเร่ืองของการ
ติดตามผลในกรณีดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 

ในส่วนการดาํเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยันั้น นบัตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงส้ินปี 2556   
ปตท.สผ. ไดรั้บค่าสินไหมทดแทนทั้งส้ิน 233.5 ลา้นดอลลาร์สรอ.  และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วน
ท่ีเหลือซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวภายในปี 2557 สาํหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์นํ้ามนัร่ัวไหลจาก
แหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น ปตท.สผ. ยงัคงเจรจากบัรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลกัการท่ีจะพิสูจน์หลกัฐานและ
ผลกระทบ (หากมี) โดยใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ต่อไป  

ในปี 2556  โครงการไดเ้ร่ิมผลิตนํ้ามนัดิบจากแหล่งมอนทาราเม่ือเดือนมิถุนายน 2556 และไดจ้าํหน่ายนํ้ามนัดิบไปแลว้ 
2 คร้ัง คร้ังละ 500,000 บาร์เรล คร้ังแรกในเดือนสิงหาคม 2556 และคร้ังท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน 2556 ปัจจุบนัโครงการมีอตัรา
การผลิตนํ้ ามนัดิบโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 17,000 บาร์เรลต่อวนั นอกจากน้ี ในปี 2557 โครงการมีแผนเพ่ิมปริมาณการผลิตจาก
หลุมผลิตเพ่ิมเติมอยา่งต่อเน่ือง โดยคาดวา่จะสามารถเพ่ิมอตัราการผลิตไดถึ้งประมาณ 25,000-30,000 บาร์เรลต่อวนั ในคร่ึงแรก
ของปี 2557ต่อไป 

โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ตั้งอยูใ่นแควน้อลัเบอร์ตา้ ประเทศแคนาดา ในปี 2554 PTTEP CA ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยของ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40.0 ในโครงการ โดย Statoil ถือสัดส่วนร้อยละ 60 และเป็นผูด้าํเนินการ  
โครงการครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 1,100 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 5 พ้ืนท่ีหลกั ไดแ้ก่ Leismer, Corner, Thornbury, 
Hangingstone และ South Leismer  

ในปี 2556  โครงการไดเ้สร็จส้ิน  Winter Evaluation Program ประจาํปี 2555-2556  การเจาะหลุมประเมินผล และไดท้าํ
การวดัคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ ในแหล่ง Leismer, Corner และ Thornbury  เพ่ือนาํขอ้มูลไปใชใ้นการประเมิน
ปริมาณบิทูเมนและวางแผนการผลิตต่อไป ปัจจุบนัโครงการมีอตัราการผลิตบิทูเมนโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 14,800 บาร์เรลต่อวนั    

โครงการโอมาน 44 ตั้งอยูบ่นบกห่างจากกรุงมสักตั ประเทศโอมาน ไปทางตะวนัตก ปตท.สผ. เป็นผูด้าํเนินการและถือ
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 โดยการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทไดเ้ร่ิมข้ึนในแหล่ง Shams เม่ือปี 2550 ปัจจุบนั
โครงการโอมานมีสัญญาซ้ือขายก๊าซระยะยาวกบักระทรวงนํ้ามนัและก๊าซของประเทศโอมาน  

ในปี 2556 โครงการมีการผลิตก๊าซธรรมชาติโดยเฉล่ีย 39 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และ คอนเดนเสทโดยเฉล่ีย 3,500 
บาร์เรลต่อวนั  และไดด้าํเนินการสาํรวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบ 3 มิติครอบคลุมพ้ืนท่ี 500 ตารางกิโลเมตรทางดา้นตะวนัตกของ
โครงการ เพ่ือทาํการประเมินและสาํรวจศกัยภาพทางปิโตรเลียมเพิ่มเติม 

โครงการเวยีดนาม 16-1  ตั้งอยูน่อกชายฝ่ังทะเล ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเวียดนาม ปตท.สผ. มีสัดส่วนการ
ร่วมทุนร้อยละ 28.5 โครงการไดเ้ร่ิมการผลิตคร้ังแรกในปี 2554 โดยนํ้ามนัดิบท่ีผลิตไดถู้กจาํหน่ายใหก้บัโรงกลัน่ภายในประเทศ
และส่งออกโดยผา่นการประมูล สาํหรับในส่วนก๊าซธรรมชาติขายให้แก่ Vietnam Oil and Gas Group ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศเวยีดนามเพ่ือใชภ้ายในประเทศ 

ในปี 2556 โครงการประสบความสําเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริเวณ H5 ซ่ึงตั้งอยูต่อนใตข้องแหล่งเทจัก๊จัง๋ 
(Te GIac Trang Field - TGT)  และไดเ้ตรียมดาํเนินการติดตั้งแท่นผลิตเพ่ือรองรับการผลิตจากพ้ืนท่ีดงักล่าวต่อไป ซ่ึงคาดวา่จะ
เร่ิมการผลิตไดภ้ายในปี 2558 นอกจากน้ี โครงการยงัไดป้ระสบความสําเร็จในการทดสอบการผลิตของ FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading Unit) ท่ีระดบัการผลิตนํ้ามนัดิบ 60,000 บาร์เรลต่อวนั ทาํใหโ้ครงการสามารถรักษากาํลงัการ
ผลิตนํ้ ามนัดิบอยูท่ี่ปริมาณเดิมได ้ คือ ประมาณ 43,000 บาร์เรลต่อวนั  แมว้า่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ท่ีผา่นมา ไดมี้ขอ้ตกลง
ให้ใช ้FPSO ร่วมกนัระหวา่งโครงการกบัโครงการอ่ืนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงในประเทศเวียดนาม จากเดิมท่ีโครงการไดใ้ช ้FPSO  
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เพียงโครงการเดียว สาํหรับปี 2556  โครงการมีอตัราการผลิตนํ้ ามนัดิบโดยเฉล่ียอยูท่ี่  44,641 บาร์เรลต่อวนั และอตัราการผลิต
ก๊าซธรรมชาติโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 30  ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 

โครงการ Natuna Sea A เป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติและนํ้ ามนั ตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัตกของทะเล Natuna ประเทศ
อินโดนีเซีย ในเดือนธนัวาคม 2556 ปตท.สผ. และบริษทั Pertamina (ในอตัราส่วนร้อยละ 50:50) ไดเ้สร็จส้ินการเขา้ซ้ือบริษทัท่ี
ถือครองสัดส่วนร้อยละ 23  ในโครงการ Natuna Sea A ซ่ึงมูลค่าการซ้ือขายดงักล่าวประกอบดว้ยมูลค่าการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั
ในเครือ Hess Corporation จาํนวน  526 ลา้นดอลลาร์สรอ. (สัดส่วนของ ปตท สผ. 263 ลา้นดอลลาร์ สรอ.) และมูลค่าหน้ีสินของ
บริษทัดงักล่าวท่ีเป็นการกูย้มืระหวา่งกนัของบริษทัในเครือจาํนวน 124 ลา้นดอลลาร์สรอ. (สัดส่วนของปตท สผ. 62 ลา้นดอลลาร์ 
สรอ.) ทาํให ้ปตท.สผ.มีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการ Natuna Sea A ร้อยละ 11.5   

ในปี  2556  โครงการมีอตัราการผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติโดยเฉล่ียประมาณ 2,350 บาร์เรลต่อวนั และ 220 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ตามลาํดบั โดย ปตท.สผ.  รับรู้รายไดก้ารขายปิโตรเลียม ตั้งแต่วนัท่ีการซ้ือขายเสร็จส้ิน (6 ธนัวาคม 2556) 

ด้านการบริหารและกลัน่กรองการลงทุน  

โดยในปี 2556 ปตท.สผ.ไดมี้การดาํเนินการบริหารและกลัน่กรองการลงทุนท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

การเข้าซ้ือสัดส่วนในโครงการ Natuna Sea A โดยในเดือนธันวาคม 2556  ปตท.สผ. และบริษทั Pertamina (ใน
อตัราส่วนร้อยละ 50:50) ไดเ้สร็จส้ินการเขา้ซ้ือบริษทัท่ีถือครองสัดส่วนร้อยละ 23 ในโครงการ Natuna Sea A ซ่ึงมูลค่าการซ้ือ
ขายดงักล่าวประกอบดว้ยมูลค่าการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัในเครือ Hess Corporation จาํนวน  526 ลา้นดอลลาร์ สรอ. และมูลค่า
หน้ีสินของบริษทัดงักล่าวท่ีเป็นการกูย้ืมระหวา่งกนัของบริษทัในเครือจาํนวน 124 ลา้นดอลลาร์ สรอ. ทาํให้ปตท.สผ. มีสัดส่วน
การร่วมทุนในโครงการ Natuna Sea A ร้อยละ 11.5   

การเขา้ซ้ือสัดส่วนในโครงการ Natuna Sea A  นั้นเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ท่ีเนน้การ
แสวงหาสินทรัพยท่ี์อยูใ่นขั้นตอนการผลิตแลว้ (Producing Assets)  ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมรายได ้อตัราการเติบโตของปริมาณการ
ผลิต  และปริมาณสาํรองปิโตรเลียมใหก้บับริษทัฯ ไดท้นัที  และเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัฐานการผลิตในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

การหาผู้ร่วมทุนของโครงการในสหภาพเมยีนมาร์ ในเดือนมกราคม 2556  รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุมติัการเขา้ร่วม
ทุนในโครงการเมียนมาร์ เอม็ 11 ของบริษทั Total E&P Myanmar (TEPM) ในสัดส่วนร้อยละ40 และ JX Nippon Oil & Gas 
Exploration (JX NOEX) ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดย ปตท.สผ. ยงัคงเป็นผูด้าํเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 45
ในเดือนกนัยายน 2556 ท่ีผา่นมา รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุมติัการเขา้ร่วมทุนในโครงการเมียนมาร์ เอม็ 3 ของ Mitsui Oil 
Exploration Co., Ltd (MOECO) ในสัดส่วนร้อยละ 20  โดย ปตท.สผ. ยงัคงเป็นผูด้าํเนินการและถือสิทธิการร่วมทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 80  

การหาผูร่้วมทุนในโครงการต่างๆ นั้น เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการบริหารการลงทุน เพ่ือให้การลงทุนมีความ
เหมาะสมทั้งดา้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่โครงการและการบริหารความเส่ียง   

การได้รับสิทธิในการสํารวจในโครงการต่างๆ ในปี 2556 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุมติัสิทธิการ
สาํรวจในโครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8 ใหแ้ก่ ปตท.สผ. ทั้งน้ีแปลงสาํรวจทั้ง 2 แปลงดงักล่าว ตั้งอยูใ่นทะเลลึก อ่าวเมาะ
ตะมะ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต่อเน่ืองกบัแปลงสาํรวจอ่ืนๆ ในทะเลอนัดามนัฝ่ังไทยท่ี ปตท.สผ. มีการสาํรวจอยูแ่ลว้ ทาํใหส้ามารถประสาน
การดาํเนินการร่วมกนัได ้

การคืนสิทธิในการสํารวจในโครงการต่างๆ  ในปี 2556 ปตท.สผ. ไดมี้การคืนสิทธิในการสาํรวจโครงการต่างๆ อาทิเช่น 
โครงการออสเตรเลีย ดบัเบ้ีลยเูอ-423-พี  โครงการกมัพชูา บี แปลงเอซีพี 17 และแปลงเอซีพี 40 ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเล
เชีย  ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ    
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นอกจากน้ี  สําหรับโครงการอินโดนีเซีย ซาดงั  โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ 
รวมถึงแปลงแอล 21/8 และแปลงเอ 6/48 ในประเทศไทย  ปตท.สผ. ไดท้าํการยื่นหนังสือแจง้การคืนสิทธิการลงทุน และอยู่
ระหวา่งรอการอนุมติัจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ    
 สําหรับสถานการณ์ปัญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยนบัตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 เป็นตน้มานั้น ปตท.สผ. 
ยงัคงสามารถปฏิบติังานไดต้ามแผนงานและเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยมิไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ
ดงักล่าว เน่ืองจาก ปตท.สผ. มีแผน Business Continuity Management (BCM) ท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเตรียมพร้อมเสมอใน
การรองรับเหตุฉุกเฉิน  

2.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
ปตท.สผ. ไดป้ระมาณการรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายดาํเนินงาน (Operating Expenditure) 

ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในช่วงปี 2557 – ปี 2561 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 27,282 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(ดอลลาร์ สรอ.) ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ และแผนงานล่าสุดทั้งน้ีประมาณการรายจ่าย
ลงทุนและรายจ่ายดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย  :  ลา้นดอลลาร์ สรอ. 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2557- ปี 2561 

รายจ่ายลงทุน 3,455 3,712 3,634 3,706 3,025 17,532 
รายจ่ายดาํเนินงาน 2,052 1,831 1,834 1,924 2,109 9,750 
รายจ่ายรวมทั้งส้ิน 5,507 5,543 5,468 5,630 5,134 27,282 

 
ปตท.สผ. คาดวา่ตวัเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ียต่อวนั (จากโครงการปัจจุบนั) ระหวา่งปี 2557- ปี 2561 มี

รายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
หน่วย  :  พนับาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ีย 337 354 344 330 321 

 
2.1.2 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ  

 ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ท่ีครอบคลุม 5 ธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่   
(1) ธุรกิจจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาติ รับผดิชอบจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ือจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ โดยมีผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายใหญ่ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้า 
(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรักษา และพฒันาระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
(3) ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัมี

จาํนวนทั้งส้ิน 6 โรง   
(4) ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อยอ่ยท่ีต่อเช่ือมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยงัลูกคา้
อุตสาหกรรม เพ่ือจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

                 (5)      ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(Natural Gas for Vehicles) รับผดิชอบการขยายสถานีบริการ NGV และ    
           การส่งเสริมการขยายการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง เพ่ือใหก๊้าซธรรมชาติเป็นทางเลือกเช้ือเพลิงในดา้นขนส่งท่ีมี 
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          ราคาถกูกวา่นํ้ามนั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงใหก้บัผูบ้ริโภคและลดปัญหามลภาวะ  
          ทางอากาศท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึน  

 สาํหรับปี 2556 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ จาํนวน 589,495 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11,270  ลา้น
บาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 จากปี 2555 ท่ีมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 578,225 ลา้นบาท 
(รายละเอียดตามโครงสร้างรายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยแบ่งตามสายผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ท่ี 2.3) 

 
2.1.2.1 ธุรกจิการจัดหาและจัดจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
การจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ
การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรับผดิชอบของธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. 

เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตส้ัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ ั้งส้ิน 15 ฉบบั แบ่งเป็นสัญญาซ้ือ
ก๊าซธรรมชาติในประเทศจาํนวน 12 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ไพลิน, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแปลง B8/32/1 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนํ้าพอง, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง 
MTJDA แปลง A-18 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย,์ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง B-17&C-19 
และ B-17-01 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยโูนแคล 123 (ส่วนเพ่ิม)/2, สัญญาซ้ือ
ขายก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีลานกระบือ), สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีหนองตูม เอ) , สัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้/3 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งยาดานา สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติกา้ แปลง M9 
ในสหภาพพม่า/4 
 
หมายเหตุ : 
/1    ประกอบดว้ยแหล่งทานตะวนั ราชพฤกษ ์ เบญจมาศ เบญจมาศนอร์ท  มะลิวณัย ์ จามจุรี  นอร์ทจามจุรี ชบา  ลนัตา 
/2 เร่ิมซ้ือขายก๊าซฯวนัท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมตน้ท่ี 680 ลา้นลกูบาศกฟ์ุตต่อวนั และทยอยเพิ่มข้ึนเป็น 1,010 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัเม่ือวนัท่ี 17 พ.ย. 2554 
และเพิ่มข้ึนเป็น 1,240  ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัในวนัท่ี 24 เม.ย.  2555 
/3 มีการลงนามสัญญา เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯวนัละ 320 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั เร่ิมส่งก๊าซฯไดต้ามสัญญาฯ เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2555   
/4 มีการลงนามสัญญา เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯวนัละ 240 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั คาดวา่จะเร่ิมส่งก๊าซฯไดใ้นปี 2557 

 
 ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมี
ปริมาณและสัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ยโูนแคล 1,2,3 966 23.1 1,281 28.1 1,202 26.1 

- บงกช 588 14.1 766 16.8 880 19.1 

- ไพลิน 374 8.9 377 8.3 373 8.1 

- ทานตะวนั/เบญจมาศ 167 4.0 134 2.9 120 2.6 
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แหล่ง/แปลงสัมปทาน 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 

- นํ้าพอง/ภูฮ่อม 97 2.3 106 2.3 99 2.2 

- MTJDA 722 17.2 707 15.5 682 14.8 

-   สิริกิต์ิ 7 0.2 9 0.2 14 0.3 

-   อาทิตย ์ 332 7.9 222 4.9 210 4.6 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,253 77.7 3,602 79.0 3,580 77.8 

ต่างประเทศ 
        

- ยาดานา 426 10.2 423 9.3 419 9.1 
- เยตากนุ 404 9.7 397 8.7 403 8.7 
-  LNG 101 2.4 139 3.0 201 4.4 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 931 22.3 959 21.0 1,023 22.2 
รวมการจัดหาทั้งหมด 4,184 100.0 4,561 100.0 4,603 100.0 

ราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย 
(บาท/ลา้นบีทีย)ู 

213.8 261.2 273.9 

 หมายเหตุ   :       ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลกูบาศกฟ์ุต  

 
เงือ่นไขหลกัของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาต ิ

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหวา่ง ปตท. และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายสุัญญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะ
ซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญากาํหนดในปริมาณ 
คุณภาพและความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหนา้ท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให ้ปตท. สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ
สูงสุดไดถึ้งร้อยละ 110 - 125 ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แลว้แต่
สัญญา ในขณะท่ี ปตท. จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติให้ไดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยงัมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกวา่ CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาได ้หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ
สามารถผลิตและส่งมอบได ้
 อยา่งไรก็ตาม หากในปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดค้รบตามท่ีกาํหนดสําหรับปี
สัญญานั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีมิไดรั้บ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีกาํหนดเวลา และไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติใน
ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในการรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ดงักล่าว ปตท. 
จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ไดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสาํหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทางกลบักนั กรณีท่ี 
ปตท.ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าของปีสัญญาใดๆ ปตท. จะสามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนท่ีเกินกวา่ CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหกัลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาต่อๆ 
ไปไดใ้นปริมาณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แลว้แต่สัญญา ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาดงักล่าว โดยสิทธิ
ดงักล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากปีท่ีเกิดก๊าซ Carry-Forward  
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 ในกรณีท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท. ไดค้รบตามปริมาณท่ี ปตท. เรียกรับจาก
ผูข้ายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท. จะชาํระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรั้บ
ส่วนลดร้อยละ 20-25 สาํหรับราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่สัญญา 
ทั้งน้ี เม่ือส้ินปีสัญญา ปตท. สามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่า
รายปีของ ปตท. ได ้
 สาํหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเร่ิมตน้ (Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยมีสูตรปรับราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดเพ่ือคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ายก๊าซธรรมชาติ 
โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยปัจจยัต่อไปน้ี คือ ราคานํ้ ามันเตากาํมะถนัปานกลางในตลาดสิงคโปร์ อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย และดชันีราคาผูผ้ลิตของ
สหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจนํ้ ามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่างกนั
ไปในแต่ละสัญญา กล่าวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สัญญา ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติน้ีจะส่งผา่น (Pass 
Through) ไปให้กบัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาในสัญญาขาย
ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหค้วามเส่ียงของ ปตท. จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า 
 สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสัญญามีขอ้กาํหนดเร่ืองเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ายก๊าซธรรมชาติสามารถยก
เป็นเหตุในการท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาได ้ซ่ึงเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดในสัญญาดงักล่าวหมายรวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยคู่สัญญาไม่สามารถควบคุมได ้นอกจากน้ี สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดก้าํหนดใหก้รณีท่ี ปตท. ไม่สามารถรับ
ซ้ือก๊าซธรรมชาติไดอ้นัเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกบัลูกคา้ของ ปตท. จนเป็นเหตุให้ลูกคา้ดงักล่าวไม่สามารถรับซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจาก ปตท. ได ้ซ่ึงในการน้ี ปตท. จะอา้งเหตุสุดวิสัยดงักล่าวไดต่้อเม่ือ ปตท. จะตอ้งลดปริมาณรับก๊าซธรรมชาติจาก
ผูข้ายก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายลงตามสัดส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 
 
สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาตจิะส้ินสุดลงเมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
 (1) ส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีกาํหนดในสัญญา หรือ (2) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงักล่าวหมดลง  
 

การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเลก็โดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  
 ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) 
ในปี 2554 –ปี 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้า 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั 

1. กฟผ. 1,146 27.6 1,328 1,146 27.6 1,328 
2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 866 20.9 922 866 20.9 922 
3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 485 11.7 427 485 11.7 427 
4. ลูกคา้อุตสาหกรรม/1 783 18.9 909 783 18.9 909 
5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 867 20.9 958 867 20.9 958 
รวม 4,147 100.0 4,544 4,147 100.0 4,544 

ท่ีมา : ปตท. 
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หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศกฟ์ุต  และคาํนวณโดยใชจ้าํนวนวนัตามปีปฏิทิน 
/1 รวมก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายใหก้บับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 

 โดยทัว่ไป โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ราคา
เน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผา่นท่อ รายละเอียด ดงัน้ี 
(1) ราคาเนือ้ก๊าซธรรมชาต ิ
  ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติและ
ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
  สําหรับค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ่้ายและความเส่ียงในการดาํเนินการ
จดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นมีอตัราแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั ค่าตอบแทนใน
การจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบัร้อยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติ
ท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีค่าตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 2.15 บาท/
ลา้นบีทีย ูส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีตํ่ากวา่ลูกคา้สองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่าตอบแทนดงักล่าว
ในอตัราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท.รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/แปลงสัมปทานต่างๆ 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีคิดจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทีย ู
(2)  อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาต ิ
  อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติประกอบดว้ย 2 ส่วน โดยส่วนแรกไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand 
Charge) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการลงทุนและค่าใชจ่้ายคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดใหมี้อตัราผลตอบแทนการลงทุนในส่วน
ของทุน(Internal Rate of Return on Equity) เท่ากบัร้อยละ 18 สาํหรับระบบท่อส่งก๊าซปัจจุบนัและ ร้อยละ 12.5 สาํหรับระบบท่อ
ส่งก๊าซตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ท่อส่งก๊าซไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ และระบบท่อเช่ือมจากแหล่ง
สินภูฮ่อมมายงัระบบท่อนํ้ าพอง และส่วนท่ีสองไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge)  ซ่ึงคาํนวณจาก
ตน้ทุนการใหบ้ริการผนัแปร (Variable Cost) ของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
  ในการกาํหนดอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติสําหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้แต่ละรายนั้นข้ึนอยู่กบั
พ้ืนท่ีการใชก๊้าซธรรมชาติของลกูคา้ ดงัน้ี 
 พ้ืนท่ี 1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 
 พ้ืนท่ี 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 
 พ้ืนท่ี 3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 
 พ้ืนท่ี 4 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝ่ังท่ีจะนะ 
 พ้ืนท่ี 5 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝ่ังท่ีนํ้าพอง 
  การคํานวณอัตรา ค่ าบ ริการ ส่ง ก๊ าซธรรมชา ติ เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์การคํานวณ  ซ่ึ งได้ รับอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 โดยสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)  และ 
ปตท. ไดเ้สนออตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นดงัต่อไปน้ี 

อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 
                         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงที่  (Demand Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 14.2177 (ก) 
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โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงที่  (Demand Charge) 
3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 12.0654 (ก) 

4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีจะนะ 2.4855 (ข) 

5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีนํ้าพอง 1.1299 (ค) 

 
อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge ดงัน้ี                                                                     หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

พืน้ท่ี ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผนัแปร  (Commodity Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 

1.3380 (ง) 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 
3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 
4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีจะนะ 0.0145 (ง) 

5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีนํ้าพอง 0.0000 (จ) 
หมายเหตุ: (ก) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป 
  (ข) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นตน้ไป 
  (ค) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นตน้ไป 

                            (ง) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน กนัยายน 2555 เป็นตน้ไป 
                            (จ) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

 ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติในส่วนของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระตอ้งชาํระค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge ตาม
ปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสัญญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากวา่ปริมาณดงักล่าวกต็าม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็
จะชาํระค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ี
กาํหนดในปีสัญญานั้นๆ นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดให้มีการปรับเปล่ียนอตัราค่าผ่านท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผ่านท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งอตัรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity 
Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดชันี (Index Adjustment) อีกดว้ย  

2.1.2.2 ธุรกจิระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 เม่ือผูข้ายก๊าซธรรมชาติไดส่้งมอบก๊าซธรรมชาติใหก้บั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกส่งไป
ยงัลกูคา้ต่างๆ โดยผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะ
อยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 
3,678 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,438 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,240 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีก
ประมาณ 493 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพพม่า ท่ีชายแดนไทย-สหภาพพม่า เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
และลกูคา้อุตสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ 
(Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ในอ่าวไทยใหมี้ค่าความร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ  
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ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสาํคญั ณ ปัจจุบนั  เป็นดงัน้ี 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ความยาวรวม 

(กโิลเมตร) 
ขนาดท่อ 

(นิว้) 
ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซ
ธรรมชาติ/ (ล้าน ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีที่เร่ิม 
ดาํเนินงาน 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเล     

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อสายประธาน) 415 34 850 2524 
เป็น
ระย

แหล่งบงกช-เอราวณั (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็น

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 
เป็น
ตาํบ

เอราวณั-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 
เป็น
นคร

แหล่งอาทิตย-์โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อเส้นท่ี 3) 606 42 1,900 /3 2550 
เป็น
ระย

แหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย ์ 95 42 1,000 /3 2551 เป็น

แหล่งเชฟรอนส่วนเพ่ิม (ปลาทอง 2)-ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล 48 28 330 2554 
เป็น
ท่อส

แหล่งบงกชใต-้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล 38 24 350 2555 
เป็น
ในท

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบก      

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อสายประธาน) 104 28 540 2524 
เป็น
ระย

โรงไฟฟ้าบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ท่อสายประธาน) 57 28 n.a. /2 2524 
เป็น
พระ

บางพลี-สระบุรี (ท่อสายประธาน) 99 24 280 2524 
เป็น
โรงป

แหล่งนํ้าพอง-โรงไฟฟ้านํ้าพอง 3.5 16 140 2533 เป็น

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อคู่ขนาน) 105 28 660 2539 
เป็น
จงัห

ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสาํคญั ณ ปัจจุบนั เป็นดงัน้ี (ต่อ) 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดท่อ 
(น้ิว) 

ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติ/1 
(ลา้น ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีท่ีเร่ิม 
ดาํเนินงาน 

รายละเอียด 

ฟ้าวงันอ้ย (ท่อคู่ขนาน) 101 36 860 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพิ่มความดนั
ฉะเชิงเทรา ไปยงัโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพ

มชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร์-
238 42 1,300 2541 

เป็นระบบท่อจากจุดรับมอบก๊าซธรรมชาติช
สหภาพเมียนมาร์ ท่ีบา้นอีต่อง จงัหวดักาญจน
ธรรมชาติจากโครงการยาดานาและเยตากุน ไ
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

154 30 330 2543 เป็นระบบท่อท่ีเช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรร
วดัปริมาณก๊าซธรรมชาติราชบุรีเขา้กบัระบบ
ธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ท่อคู่ข
ปริมาณก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย 

มชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  (ท่อเส้นท่ี 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จากโรงแยกก๊าซธรรม
มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบาง
ฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟ้าแก่งคอย 72 36 510 /1 2549 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพ
ไปยงัโรงไฟฟ้าแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 
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ชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 
าพระนครใต ้

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซ
ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปร

าติจากชายฝ่ังทะเล – โรงไฟฟ้าจะนะ 8 20 250 /1 2550 เป็นระบบท่อจากชายฝ่ังทะเล จงัหวดั สงขลา
โรงไฟฟ้าจะนะ จงัหวดัสงขลา 

าติไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เป็นระบบท่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติห
นครใต ้ ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จงัหว

 

/1 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นความสามารถเฉพาะของท่อแต่ละเส้นเท่านั้น และข้ึนอยุก่บัองคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติ                                                                          
 /2 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติได ้เน่ืองจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติทั้งไปและยอ้นกลบั (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดภายหลงัการติดตั้งเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ 
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2.1.2.3 ธุรกจิโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
 นอกจาก ปตท. จะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้โดยตรงแลว้ ปตท. ไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผา่นเขา้
โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแยกสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 
ประกอบดว้ย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมีผลพลอยไดจ้าก
การแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได ้ทั้งน้ี ผลิตภณัฑจ์าก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการนาํไปใชแ้สดงตามตารางขา้งล่างน้ี 
 

 
ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติทั้งส้ิน 6 โรง และในปี 2554 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ขนาดกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 800 
ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงเป็นโครงการใหม่ของ ปตท. ไดด้าํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่มกราคม 2554 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาเพ่ิมเติมไดจ้ากอ่าวไทยผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทาํให้ปัจจุบนัโรง
แยกก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุดท่ีทาํไดจ้ริงในปัจจุบนั (Processing Capacity)  
รวม 2,740  ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 1 มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3  (รวมส่วนท่ีไดเ้พ่ิมจากโรงแยกก๊าซอีเทน)  มีความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติรวม 800 
ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 570 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ตามลาํดบั ซ่ึงโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 1-3 , 5 และ 
6 น้ี ตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง สาํหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4  ตั้งอยูท่ี่อาํเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้170 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี ปี 2556 โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 1 ใช้
ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ  103 โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3 (รวมโรงแยกก๊าซอีเทน) ใช้
ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติไดร้้อยละ  101 และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ใชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติได้
เพียงร้อยละ 80 เน่ืองจากในช่วงกลางเดือน สิงหาคม 2556 เกิดอุบติัเหตุฟ้าผา่ ส่งผลให้อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนจากไอเสีย
เคร่ืองยนต ์(Waste Heat Recovery Unit:  WHRU) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5  ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ จ.ระยอง จนเกิดความเสียหาย 
และ ไม่สามารถเดินเคร่ืองการผลิตไดต้ามปกติ อยา่งไรกต็าม ปตท. ไดพ้ยายามแกไ้ขจนสามารถกลบัมาเดินการผลิตไดป้ระมาณ
คร่ึงหน่ึงของกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุดได ้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2556 และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6  ใชค้วามสามารถ
ในการแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ  96  สาํหรับโรงแยกก๊าซ ฯ หน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อย
ละ  70  เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบนัไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรง
แยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเตม็ท่ีได ้ซ่ึงหากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงข้ึน โรงแยกก๊าซ ฯ หน่วยท่ี 4 จะ
สามารถเพ่ิมการผลิตได ้ทั้งน้ี ปตท.ไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซฯ อยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ 
ทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกก๊าซฯ สูงสุดไดจ้ริง (Processing Capacity) ท่ีระดบั 2,740 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (โรงแยก
ก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 ดาํเนินการผลิตเฉล่ียท่ีร้อยละ 75) 

ผลติภัณฑ์ วตัถุประสงค์ในการนําไปใช้ 
ก๊าซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊าซหุงตม้) 

เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบสาํหรับป้อนเขา้โรงกลัน่นํ้ามนัเพื่อผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 
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สัดส่วนของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีผลิตไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

  

ผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 1,798,090 2,109,100 2,073,524 
ก๊าซโพรเพน (ตนั) 591,879 780,464 832,909 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 2,777,001 2,843,906 2,590,601 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตนั) 448,324 487,656 468,202 
รวม 5,615,294   6,221,126   5,965,236 
ท่ีมา   :   ปตท. 

/1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 
สาํหรับปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑต่์างๆ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2554 –ปี 2556 เป็นดงัน้ี     

ผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 1,797,764 2,109,233 2,074,467 
ก๊าซโพรเพน (ตนั) 541,584 726,426 726,952 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) /1 (ตนั) 2,840,313   2,905,594  2,690,389 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /2(ตนั) 647,337  726,728  718,741 
รวม 5,826,998  6,467,981  6,210,549 

        ท่ีมา : ปตท. 
 /1   รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพือ่นาํมาขายต่อ ใน ปี 2553 จาํนวน 212,098 ตนั และ ปี  
2554 จาํนวน 6,907 ตนั และ ปี 2555 และ ปี 2556  ไม่มีการซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพื่อนาํมาขายต่อ 
 /2   รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 

 

 ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้
เป็นรายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ยกเวน้ราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายในประเทศ
ผา่นธุรกิจนํ้ ามนัของ ปตท. ยงัคงราคาขายปลีกตามท่ีรัฐกาํหนดไว ้สําหรับราคาก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงส่งออกผา่นธุรกิจนํ้ ามนั
ของ ปตท. จะอิงกบัราคาแนฟทาในตลาดโลก  

2.1.2.4     ธุรกจิท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 นอกจากการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลกูคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าแลว้ ปตท. ยงัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวนลกูคา้อุตสาหกรรมทั้งส้ิน 341 สัญญา  
 สาํหรับโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสร้างราคาจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลกูคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ท่ีใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่าใชท่้อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นการล่วงหนา้ (Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่า
ก๊าซธรรมชาติดงักล่าวถูกกาํหนดใหแ้ข่งขนัไดก้บัราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ นํ้ามนัเตา 
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2.1.2.5    ธุรกจิก๊าซธรรมชาตสํิาหรับยานยนต์   
เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนั

เน่ืองมาจากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนบัสนุนยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิม
นาํ NGV มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมี
การขยายตลาด NGV อยา่งต่อเน่ืองจน ณ 31 ธนัวาคม 2556  มียานยนตท่ี์ใช ้NGV ประมาณ 483,821  คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ 
NGV ท่ีเปิดให้บริการแลว้ 490 สถานี ประกอบดว้ยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน 246 สถานี และต่างจงัหวดั
จาํนวน 244 สถานี และยอดจาํหน่าย NGV เฉล่ียปี 2556 ประมาณ 306 ลา้นลกูบาศกฟุ์ต/วนั 

 
2.1.3 ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 
ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติผา่นบริษทัในเครืออ่ืนๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 
2.1.3.1 บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจํากดั (PTT NGD) 
บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ

เบลเยีย่ม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบ
ท่อย่อยเพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติและจัดจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท โดย 
ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 58 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดยใชท่้อเหลก็และท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยงัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท. 
เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ือการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

(1) การจดัหา 
 ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพ้ืนท่ี อายุสัญญา 10 ปี และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 
อตัราค่าผา่นท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2) การจดัจาํหน่าย 
 วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556  บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 11 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณบางปูใหม่ 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาห 
กรรมนวนคร เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ ์นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนิคมอุตสาหกรรม เหม
ราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบัลกูคา้มีอายสุัญญา 5 - 7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถกูกาํหนดให้
สามารถแข่งขนัไดก้บัเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามนัเตาหรือก๊าซหุงตม้ โดย ปี 2556  บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มี
ปริมาณจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติปริมาณ  49.65 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.5 จากปี2555 โดยท่ีปริมาณการ
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2554– ปี 2556  เป็นดงัน้ี 
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การจัดจําหน่าย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  
ปริมาณ (ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั) 44.66 43.00 49.65 

จาํนวนลกูคา้ (ราย) 213 229 247 
  
 นอกจากน้ี บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ไดเ้พ่ิมช่องทางการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยการร่วมทุนใน

สัดส่วนร้อยละ 80 ในบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (AMATA NGD) เพ่ือดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 13 

คน (ตาํแหน่งวา่ง 1 ตาํแหน่ง) ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก ปตท. จาํนวน 7 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมาย
ใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ฯ ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 

(4) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

         หน่วย  :  ลา้นบาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556* 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,634 6,319 7,456 
รายไดร้วม 6,003 6,748 7,915 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 4,625 5,370 6,338 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,379 1,378 1,577 
สินทรัพยร์วม 3,475 3 ,584 3,854 
หน้ีสินรวม 1,542 1,607 1,601 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,933 1,976 2,253 

  * ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited  
 

2.1.3.2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากดั (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 
Sdn.Bhd. (TTM (M))  

 ปตท. และ Petronas บริษทันํ้ามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (TTM (T)) ข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM 
(M)) ข้ึนในประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจาก
พ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และ
ส่งไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่ง LPG ทางท่อจากจงัหวดัสงขลาไป
ยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อจาก
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 TTM (T) มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
11,333.60 ลา้นบาท และ TTM (M) มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุน้ใน 
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนท่ีชาํระแลว้เท่ากนัทั้งสองบริษทั 
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(1) ลกัษณะของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที ่ 1 : เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2549  
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนท่ีเจดีเอไปท่ี อาํเภอจะนะ จงัหวดั

สงขลา รวมเป็นระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 1,020 ลา้นลกูบาศกฟุ์ต   
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 36 น้ิว จากอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ี

อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางต่อไปเช่ือมเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ Petronas ใน
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 750 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ต 

- โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต ใหบ้ริการแยกก๊าซ
ธรรมชาติท่ีนาํข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ปีละ 166,800 ตนั  และก๊าซธรรมชาติ
เหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 ขนานไปกบัท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางท่อต่อไปถึงเมือง 
Prai ในรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณ
วนัละ 1,166 ตนั 

ระยะที ่ 2 : เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี  2551 
- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง A-18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ของ ปตท. เป็น

ระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเ้ร่ิมจดัส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง 

A-18 ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2552  ปัจจุบนัไดท้าํการจดัส่งก๊าซฯจากแปลง MTJDA-B17  เขา้สู่ระบบแลว้  และ 
ปตท. เป็น ผูจ้องใชบ้ริการทั้งระบบ 

(2) การบริการ 
 บริษทั  ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ใหบ้ริการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวและให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ของบริษทัเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  
ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีสัญญาให้บริการ (Service Agreement) ระหว่างกนั บริษทัไดใ้ห้บริการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลและบนบกแลว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 โดยเป็นก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นกระบวนการบาํบดัจากหน่วยแยกก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์และใหบ้ริการแยกก๊าซฯ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อตั้งแต่ 14  เมษายน 2549 และไดข้ยายบริการ
ขนส่งก๊าซฯ เชิงพาณิชย ์ให ้ปตท. ไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ จาํนวน 131 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3  ปี 2551  และต่อมา
ไดเ้พ่ิมอีก 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2554 เพ่ือส่งไปยงัสถานีหลกัสาํหรับใหบ้ริการก๊าซ NGV ในพ้ืนท่ี
ภาคใต ้สาํหรับท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งก๊าซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซเส้นท่ี 3 ของ ปตท. ไดเ้ร่ิมวางท่อตั้งแต่ ธนัวาคม 
2549 สามารถบริการขนส่งก๊าซได ้300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และเร่ิมขนส่งก๊าซฯเม่ือปลายปี 2551 ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเปิดบริการเชิง
พาณิชยท่์อส่งก๊าซจากแหล่งก๊าซ MTJDA-B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซเส้นท่ี 3 ของ ปตท. เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 สามารถขยาย
บริการขนส่งก๊าซไดอี้ก 300 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั การขยายบริการขนส่งก๊าซฯดงักล่าว นอกจากจะมีรายไดเ้พ่ิม ยงัช่วยให ้ปตท. 
จดัหาก๊าซฯ ไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการสร้างเสถียรภาพและเพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังานให้ประเทศไทย
ดว้ย  
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ทั้งน้ี ใน ปี 2556 มีรายละเอียดการใหบ้ริการดงัน้ี  
 การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง A18)                         882  ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
 การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง B17)                         321  ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
 การส่งมอบก๊าซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                         403  ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
 การส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                               139,120   เมตริกตนั 
 การส่งมอบก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)                                 57,650  เมตริกตนั 
 
 (3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้
ผูบ้ริหารจาก ปตท. ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทั (ปัจจุบนักรรมการท่ีแต่งตั้งจาก Petronas ดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริษทั โดยต่างฝ่ายจะสลบัการดาํรงตาํแหน่งน้ีคราวละ 3 ปี) 

(4) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ปี 2554 - 2556 มีดงัน้ี  
                   หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556* 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,819 4,562 4,635 
รายไดร้วม 5,033 4,615 4,669 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 4,386 2,799 3,111 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 647 1,816 1,558 
สินทรัพยร์วม 32,928 30,075 25,945 
หน้ีสินรวม 19,132 17,241 17,159 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,796 12,834 8,786 

   
 ผลการดาํเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2554 - ปี 2556 มีดงัน้ี 

                                                                                                หน่วย : ลา้นริงกิต 

งบการเงนิ 

ปี 2554 
(9 เดอืน) 

(1/4/2554-
31/12/2554) 

ปี 2555 
 

ปี 2556* 
 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  22.26 28.99 31.03 
รายไดร้วม  22.96 34.41 34.74 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)  (20.79) 22.31 27.13 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2.17  12.10 7.61 
สินทรัพยร์วม  148.48 149.04 303.44 
หน้ีสินรวม  99.26 61.32 218.93 
ส่วนของผูถื้อหุน้  49.22 87.72 84.51 

* ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited 
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2.1.3.3 บริษัท ผลติไฟฟ้าและนํา้เยน็ จํากดั (DCAP) 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP)  เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีสัดส่วนการถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 35 35 และ 30 ตามลาํดบั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 2 เมษายน 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้กบับริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และ
ลกูคา้อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภมิู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ลา้นบาท   

(1) ลกัษณะของโครงการ 
 โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (District Cooling System and Power Plant) สาํหรับท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิของบริษทั DCAP เป็นโครงการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และนาํพลงังานความร้อนท่ีเหลือมาผลิตไอนํ้ า แลว้นาํไอนํ้ าท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
ส่วนไอนํ้ าท่ีเหลือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตนํ้าเยน็ (Chilled Water) เพ่ือใชใ้นระบบปรับอากาศ จึงเป็นการใชพ้ลงังานอยา่ง
คุม้ค่า และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ 

- บริษทั DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดงัน้ี 
 โรงไฟฟ้า Cogeneration มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกกะวตัต ์(MW)  
 หน่วยผลิตนํ้าเยน็แบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวมประมาณ 29,440  Refrigerant Ton 

(RT)  
 หน่วยผลิตนํ้าเยน็แบบใชไ้ฟฟ้า (Electric Chiller) มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวมประมาณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 
- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว้–ลาดกระบงั เขา้สู่ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติสูงสุด 25 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วนั 
(MMSCFD) 

(2) ความกา้วหนา้ 
  บริษทั DCAP เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ใหก้บัอาคารต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ตั้งแต่

วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 และในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมติัโครงการขยายกาํลงัการผลิต
ไฟฟ้าของบริษทั DCAP ซ่ึงจะทาํใหก้าํลงัผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอีก 45 MW โดย DCAP ไดด้าํเนินติดตั้งเคร่ือง Gas Turbine เคร่ืองท่ี 1 
แลว้เสร็จวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 และเปล่ียนเคร่ือง Gas Turbine เคร่ืองท่ี 2 แลว้เสร็จวนัท่ี 15 มีนาคม 2555  ส่งผลใหก้าํลงัการ
ผลิตไฟฟ้าในปี 2555  เพ่ิมข้ึนเป็น 95 MW 

(3) การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั DCAP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็โดย ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่

บริษทั DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 MMSCFD มีอายสุัญญา 25 ปี 
(4) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั DCAP ประกอบดว้ย 
- จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระหวา่งกนั จาํนวน 50 MW 
- จาํหน่ายนํ้าเยน็สาํหรับระบบปรับอากาศและไอนํ้าใหก้บัลกูคา้รายต่างๆ ดงัน้ี 

 อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB),  อาคาร Airport Information 
Management System (AIMS) มีสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็ปริมาณรวม 12,500 RT 

 อาคาร Catering บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็ 6,600  RT  และไอนํ้า 8.6 ตนัต่อ
ชัว่โมง (Ton/hr.) 
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 บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั มีสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็ปริมาณรวม 1,500 RT และไอนํ้าประมาณ 2 
Ton/hr.  

 สถานีรถไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ปริมาณนํ้าเยน็รวม 700 RT 
 (5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั DCAP ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นผูบ้ริหารจากปตท. 

จาํนวน 2 คน นอกจากน้ี ปตท.ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ย 
(6) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทั DCAP ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี  
 หน่วย : ลา้นบาท   

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดร้วม 1,679 2,652 2,881 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,883 2,518 2,638 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (204) 134 243 
สินทรัพยร์วม 4,055 4,222 4,071 
หน้ีสินรวม 2,866 2,899 2,505 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,189 1,323 1,566 

 

 
2.1.3.4  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากดั (RPCL) 
คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขา้ร่วมทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั (RPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุน้ท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้(Par Value) หุน้ละ 100 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บริษทั RPCL มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 7,325 ลา้นบาท  

บริษทั RPCL จัดตั้งข้ึนเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จาํนวน 2 หน่วย มีกาํลงัผลิตหน่วยละ 700 เมกะวตัต ์(MW)  รวมเป็น 
1,400 MW โครงการตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และทาํการขอบา้นเลขท่ีใหม่ ตั้งอยูท่ี่ 
เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี โดยลงนามสัญญาเช่าท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) 
กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2547 

เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยส่์วนของโรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 และหน่วยท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2551 และ 1 มิถุนายน 
2551 ตามลาํดบั  

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 
บริษทั RPCL ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้แก่ บริษทั 

RPCL ทั้งหมด โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 280 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมาณการค่าความร้อน 
850 บีทียตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) อายสุัญญา 25 ปี 

(2) การจดัจาํหน่าย 
  บริษทั RPCL จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให ้กฟผ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) 

ฉบบัลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2547 อายสุัญญา 25 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. สาํหรับหน่วยท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มีนาคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551   
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(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั RPCL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน 
(4)   การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั RPCL ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี 

            หน่วย  :  ลา้นบาท   
งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556*  

รายไดร้วม 18,912 20,127 19,273 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 16,416 16,720 15,816 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,496 3,407 2,730 
สินทรัพยร์วม 28,931 27,880 27,267 
หน้ีสินรวม 17,572 14,913 13,797 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 11,359 12,966 13,470 

* ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited 

 
2.1.3.5 บริษัท พทีที ีแอลเอน็จี จํากดั (PTT LNG) 
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547 มีมติให ้ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั 

โดย ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ในระยะเร่ิมตน้ และ ปตท. จะหาพนัธมิตรร่วมทุนในภายหลงั โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ทั้งน้ี 
ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2547 เพ่ือประกอบกิจการใหบ้ริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและ
บาํรุงรักษาท่าเรือ Terminal รับผลิตภณัฑ ์LNG และหน่วยเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 2 โดย
บริษทัจะคิดค่าบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 6,403 ลา้นบาทซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
โครงการ LNG Receiving Terminal ประกอบดว้ย ท่าเทียบเรือขนถ่าย LNG ถงัเกบ็สาํรอง LNG (LNG Storage Tank ) 

และหน่วยเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 1 และสามารถเพ่ิม
ขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 2  

(2) ความกา้วหนา้ 
 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ใน

หลกัการใหค้่าบริการสถานี LNG อนัประกอบดว้ย การใหบ้ริการรับเรือนาํเขา้ LNG ขนถ่าย เกบ็รักษาและแปรสภาพจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ และขนส่งเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของราคา LNG 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจ้ดัหาท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
พฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง สาํหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการโดยไดเ้ร่ิม
การดาํเนินงานขดุลอกและถมพ้ืนท่ีโครงการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2550  และเร่ิมงานก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ตั้งแต่
เดือนกมุภาพนัธ์ 2551  

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. ไดมี้มติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการคาํนวณราคา LNG และอตัราค่าบริการ
สถานี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตามท่ีสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ศึกษาและนาํเสนอ 
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เม่ือเดือนมิถุนายน 2554 การก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 แลว้เสร็จ และทาํการเดินเคร่ืองจกัรเพ่ือทดสอบระบบ 
(Commissioning)  

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานมีมติเห็นชอบอตัราค่าบริการเกบ็รักษาและ
แปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ 

 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาใหบ้ริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Terminal Use 
Agreement) ร่วมกบั ปตท. ระยะเวลาสัญญา 40 ปี และเร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยายน 2554  

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2555 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบโครงการ LNG Receiving Terminal ระยะท่ี 2 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) โดยใหบ้ริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั เป็นผูด้าํเนินการ 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี ไดเ้ร่ิมดาํเนินโครงการ ระยะท่ี 2  เพ่ือรองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. โดยไดด้าํเนินการ
ทบทวน Front-End Engineering Design แลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 และเร่ิมดาํเนินการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง ซ่ึงคาดวา่
โครงการจะแลว้เสร็จในปี 2560 

(3) การบริการ 
 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั จะใหบ้ริการ/จดัการ LNG Receiving Terminal และคิดค่าบริการรับจ่ายและสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 
(4) การบริหาร 
 คณะกรรมการ บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหารของปตท. 4  คนและ

เป็นผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั 1 คน ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือจาก ปตท. ในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ 
(5) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั PTTLNG ในปี 2554-2556 เป็นดงัน้ี 

                             หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 31 ธ.ค.2556* 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 541 1,710 3,008 
รายไดร้วม 553 1,754 3,025 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 1,105 2,560 2,590 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (552) (806) 435 
สินทรัพยร์วม 30,582 26,572 26,365 
หน้ีสินรวม 25,082 21,879 21,237 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,500 4,693 5,128 

        * ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited   

2.1.3.6  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากดั (TP) 
คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมติัให ้ปตท.ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

จาํกดั(TP)  จากบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
(ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยูท่ ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่า 2,300 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548  โดย ปตท.ไดรั้บโอน
หุน้สามญัของบริษทั TP จากบริษทั ปตท.สผ.อ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั TP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท   

บริษทั TP เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power 
Producer: SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์(MW) และผลิตไอนํ้า 180 ตนัต่อชัว่โมง (T/hr.) เร่ิมดาํเนินการ
เชิงพาณิชย ์ (COD) เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2541 นอกจากน้ีบริษทั TP เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ 
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(ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 MW (ปัจจุบนั IPT ไดค้วบ
รวมกบับริษทั PTTUT เป็นบริษทั GPSC เม่ือ 10 มกราคม 2556 ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TP  ภายหลงัการควบรวมลดลงเป็น
ร้อยละ 27.71) 

การซ้ือหุ้นบริษทั TP สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ความสาํคญักบัการลงทุนใน
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนบัสนุนให ้ปตท.สผ. ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจ
ตน้นํ้า (Upstream) คือธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และการเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากทั้งบริษทั TP 
และ IPT มีการดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ และมีสัญญาระยะยาวกบัลูกคา้ อายสุัญญา 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลกูคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (ไทยออยล)์ จึงเป็นกิจการท่ีมีความมัน่คง 

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 
บริษทั TP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดย  ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั TP 

ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 28 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) อายสุัญญา 25 ปี นอกจากน้ี โรงไฟฟ้า
ของบริษทั TP สามารถใชเ้ช้ือเพลิงสาํรองคือนํ้ามนัดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติได ้โดยจะมีการชดเชยส่วนต่างของราคาเช้ือเพลิงตาม
สัญญา  
       (2) การจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั TP ประกอบดว้ย 
 - จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ.จาํนวน 41 MW  ภายใตส้ัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว อายสุัญญา 25 ปีนบัจากCOD ส่วน

ท่ีเหลือจาํหน่ายใหล้กูคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์     
- จาํหน่ายไอนํ้า จาํนวนประมาณ 180 T/hr. ใหล้กูคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์
(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั TP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน โดย เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน  
(4)  การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั TP ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี  

      หน่วย  :  ลา้นบาท    
งบการเงนิ/1 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดร้วม 4,362 4,952 5,146 
ค่าใชจ่้ายรวม 3,968 4,585 4,788 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 394 367 358 
สินทรัพยร์วม 4,970 5034 6,121 
หน้ีสินรวม 401 661 1,952 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,569 4,373 4,169 

/1 งบเฉพาะบริษทั TP ไม่รวมบริษทัในเครือ (บริษทั IPT) 

 
2.1.3.7  บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั (CHPP) 
คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2549 มีมติอนุมติัให้ดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้ า

เยน็โดยระบบพลงังานร่วม (Combined Heat and Power) สาํหรับศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ (ปัจจุบนัได้
เปล่ียนช่ือเป็น “ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐”: ศูนยร์าชการฯ) และต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ปตท. คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้ง บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (Combined Heat 
and Power Producing Company Limited : CHPP) เพ่ือดาํเนินโครงการดงักล่าว โดยบริษทั CHPP ไดจ้ดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 
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27 สิงหาคม 2550 ทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท และปัจจุบนั ปตท. เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั 
CHPP มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 316.22 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดใหก้บั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
 โครงการศูนยร์าชการฯโดยใชร้ะบบการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั เพ่ือจาํหน่ายพลงังานความเยน็ใหก้บั

บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (ธพส.) สาํหรับศูนยร์าชการฯ และจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมี
หน่วยผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ดงัน้ี  

 หน่วยผลิตไฟฟ้า โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor จาํนวนอยา่งละ 2 
หน่วย มีขนาดกาํลงัการผลิต 9.2 MW   

 หน่วยผลิตนํ้าเยน็ มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวม 12,000 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลิตนํ้าเยน็ดว้ยความร้อนท่ีไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า มี Absorption Chiller ขนาด 3,000 RT จาํนวน  2 หน่วย   
2.  ระบบผลิตนํ้าเยน็ดว้ยไฟฟ้ามี Electric Chiller ขนาด 2,000 RT จาํนวน 2 หน่วย และ ขนาด 1,000 RT จาํนวน 2 หน่วย  
  นอกจากน้ียงัมีระบบสะสมความเยน็ดว้ย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภายในอาคารศนูยร์าชการฯ โซน 

A ขนาด Storage Tank AM 7,500 m3 และ โซน B ขนาด Storage Tank AM 15,000 m3 โดยเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ใน
ส่วนการผลิตนํ้าเยน็โดยใชไ้ฟฟ้า (ระบบ Electric Chiller) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 และเร่ิม Commissioning ระบบผลิตไฟฟ้า
และนํ้าเยน็โดยใชก๊้าซธรรมชาติแลว้เสร็จ เม่ือ 28 เมษายน 2554 

โครงการบริหารจดัการเพ่ือการประหยดัพลงังาน ภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ไดรั้บอนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 โดยมีงบประมาณโครงการประมาณ 13.29 
ลา้นบาท โดยมีรูปแบบโครงการดงัน้ี  

บริษทัฯ จะเป็นผูล้งทุนในการเปล่ียนหลอดไฟท่ี ธพส. มีอยู่เดิมคือ Fluorescent-T8 เป็นหลอดประหยดัพลงังาน 
LED รูปแบบเป็นการแบ่งชาํระผลประหยดัพลงังาน โครงการฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 จะดาํเนินการในพ้ืนท่ีสาํนกังาน ธพส. และอาคารวิศวกรรมซ่ึงมีหลอด Fluorescent 32 Watt จาํนวน 1,190 
หลอด และหลอด Fluorescent 18 Watt จาํนวนประมาณ 120 หลอด 

ช่วงท่ี 2 จะดาํเนินการในพ้ืนท่ีส่วนกลาง ภายในอาคาร A และอาคาร B ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมีหลอด 
Fluorescent 32 Watt จาํนวน 13,600 หลอด และหลอด Fluorescent 18 Watt จาํนวนประมาณ 5,800 หลอด 

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง ธพส. ดาํเนินการพิจารณาโครงการและร่างสัญญา 

 (2)  การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั CHPP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้แก่

บริษทั CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 1 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมาณการค่าความร้อน 
1,000 บีทียตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต)  อายสุัญญา 10 ปี 

(3) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั CHPP  ประกอบดว้ย 
 - จาํหน่ายพลงังานความเยน็สาํหรับระบบปรับอากาศใหอ้าคารศูนยร์าชการฯ โดยทาํสัญญาซ้ือขายพลงังาน ความเยน็

จาํนวน 7,500 RT กบั ธพส. มีอายสุัญญา 30 ปี ทั้งน้ีความตอ้งการพลงังานความเยน็ของศูนยร์าชการฯ ประจาํปี 2556 อยูท่ี่ 7,000 
RT 
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 - จาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. โดยทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (สาํหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration) (VSPP) กบั กฟน. ท่ีขนาด 6.4 MW มีอายสุัญญา 5 ปี 

(4)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั CHPP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 2  คนเป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. ทั้งหมด 
(5) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั CHPP ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี  

             หน่วย : ลา้นบาท   
งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556*  

รายไดร้วม 162 175 187 
ค่าใชจ่้ายรวม 124 149 162 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 38 26 25 
สินทรัพยร์วม 950 924 869 
หน้ีสินรวม 512 460 380 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 438 464 489 

                        * ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited   

2.1.3.8  บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั (NNEG) 
คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขา้ร่วมลงทุนกบั บมจ.น

วนคร (NNCL) และ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง (RATCH) เพ่ือดาํเนินการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร ขนาดกาํลงัผลิต 127 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 435 ลา้นบาท โดย ปตท. ไดล้งนาม
สัญญาร่วมลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 30 เมษายน 2554 มีสัดส่วนการร่วมทุน คือ ปตท. ร้อยละ 30 บริษทั NNCL ร้อยละ 30 และ 
RATCH ร้อยละ 40  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั NNEG  มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 402 ลา้นบาท  

(1) ลกัษณะของโครงการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชก้ระบวนการผลิตพลงังาน

ความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั (Combined Heat and Power) โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงัการติดตั้งประมาณ 127 MW 
และเสนอขายไฟฟ้าเขา้ระบบเป็น SPP- Firm 90 MW และมีกาํลงัผลิตไอนํ้า 15 Ton/Hr โดยอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Gas 
Turbine Generator (GTG) , Steam Turbine (ST), Electric Chiller/Absorption Chiller (E/A-Chiller) และ Heat Recovery Steam 
Generator (HRSG) 

(2)  ความกา้วหนา้ 
 -  บริษทั NNEG ไดเ้รียกชาํระทุนเพ่ิมเติมจาก 302 ลา้นบาท เป็น 402 ลา้นบาท ในเดือน ธนัวาคม 2556 
 -  บริษทั NNEG มีแผนดาํเนินการก่อสร้างโครงการ ในช่วงปี 2557 – 2559 และคาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

(COD) ไดใ้นเดือนมิถุนายน 2559     
(3) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์NNEG ประกอบดว้ย 
 -  จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาํนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจาํหน่ายใหลู้กคา้ในเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
 -  จาํหน่ายไอนํ้าจาํนวนประมาณ 15 Ton/Hr ใหล้กูคา้ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
(4)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั NNEG วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจาํนวน 11 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 3 คน 
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(5) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั NNEG ในปี 2554 - 2556 เป็นดงัน้ี  
                                   หน่วย : ลา้นบาท 

                         
   

 

            * ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited   

2.1.3.9  บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จํากดั (BIC) 
คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขา้ร่วมลงทุนกบั บริษทั ช.

การช่าง จาํกดั (มหาชน) (CK) และบริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั (BLDC)  เพ่ือดาํเนินการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขนาดกาํลงัผลิต 119 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 343 ลา้นบาท โดย ปตท. ไดล้ง
นามสัญญาร่วมลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 ตามสัดส่วนการร่วมทุน คือ ปตท. 25% , CK 46%, BLDC 19% , การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 8% และผูถื้อหุน้รายยอ่ยอีก 2%  (ปัจจุบนั CK และ BLDC ไดข้ายหุน้ใหก้บั CK Power 
ส่งผลใหส้ัดส่วนการร่วมทุน เป็น ปตท. 25%, CK Power  65%, กนอ. 8% และผูถื้อหุน้รายยอ่ย 2%)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
บริษทั BIC มีทุนจดทะเบียน 1,370 ลา้นบาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 1,370 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 บริษทั ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดใหก้บั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
จาํกดั 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชก้ระบวนการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั 

(Combined Heat and Power) โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงัการติดตั้งประมาณ 119 MW และเสนอขายไฟฟ้าเขา้
ระบบเป็น SPP- Firm 90 MW และมีกาํลงัการผลิตไอนํ้า 20  ตนัต่อชัว่โมง โดยอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Gas Turbine Generator 
(GTG) , Steam Turbine (ST) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 

(2)  ความกา้วหนา้ 
 -  บริษทั BIC เรียกชาํระทุนงวดสุดทา้ยจากผูถื้อหุน้ครบถว้น  1,370 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2556 
 -  บริษทั BIC อยูร่ะหวา่งดาํเนินงานก่อสร้าง ในช่วงปี 2554 – 2556 โดยเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) แลว้เม่ือวนัท่ี 

28 มิถุนายน 2556   
(3)  การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั BIC ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้แก่

บริษทั BIC ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 20-25 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) อายสุัญญา 25 ปี 
(4) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์BIC ประกอบดว้ย 
 -  จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาํนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจาํหน่ายใหล้กูคา้ในเขต

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 -  จาํหน่ายไอนํ้าจาํนวนประมาณ 20 ตนัต่อชัว่โมง ใหล้กูคา้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556* 

รายไดร้วม 0.19 1.01 0.36 
ค่าใชจ่้ายรวม 2.72 21.93 52.70 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (2.53) (20.92) (52.34) 
สินทรัพยร์วม 79.58 220.26 353.68 
หน้ีสินรวม 1.11 2.71 4.01 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 78.47 217.55 349.67 
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(5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั BIC วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจาํนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 1 คน 
(6) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั BIC ในปี 2554 - 2556 เป็นดงัน้ี  
               หน่วย : ลา้นบาท 

            
   

 

                * ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited   

2.1.3.10 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากดั (TSR) 
คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมติัให้ ปตท. เขา้ร่วมลงทุนกบั บริษทั 

ไทยโซล่า เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (TSE) เพ่ือดาํเนินการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานงานแสงอาทิตย ์ณ จงัหวดักาญจนบุรี และ จงัหวดั
สุพรรณบุรี ขนาดกาํลงัผลิต 80 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 1,450 ลา้นบาท โดย ปตท. ไดล้งนามสัญญาร่วม
ลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 ตามสัดส่วนการร่วมทุน คือ ปตท. 40% และ TSE 60% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทั 
TSR มีทุนจดทะเบียน 533 ลา้นบาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 533 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2556 บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดใหก้บั บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer: VSPP) ท่ีใชก้ระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

(Solar PV) มีกาํลงัการติดตั้งประมาณ 8 MW จาํนวน 10 โครงการ กาํลงัการผลิตรวมประมาณ 80 MW  และเสนอขายไฟฟ้าเขา้
ระบบ กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมค่าไฟฟ้า (adder) 6.50 บาท/หน่วย  

(2)  ความกา้วหนา้ 
 -  บริษทั TSR เรียกเพ่ิมทุนจาก 500 ลา้นบาท เป็น 533 ลา้นบาท ในเดือน ธนัวาคม 2556 
 -  บริษทั ดาํเนินงานก่อสร้าง ในช่วงปี 2555 – 2556 โดยคาดวา่ Phase-1 จะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ภายในไตร

มาส 4/2556 (PV1 และ PV 2 ดาํเนินการ COD แลว้เม่ือ 4 กนัยายน และ 18 กรกฎาคม 2556 ตามลาํดบั) และ Phase-2 ภายในไตร
มาส 2/2557    

(3)  การจดัจาํหน่าย 
 -  จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) จาํนวน 80 MW  
(4)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั TSR ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีจาํนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 2 คน 
(5) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั TSR ในปี 2555 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
 
             

                                หน่วย : ลา้นบาท 
                                           

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556* 
รายไดร้วม 0.21 0 1,312.66 
ค่าใชจ่้ายรวม 2.25 13.11 1,193.25 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (2.04) (13.14) 19.22 
สินทรัพยร์วม 1,821.05 4,190.17 5972.37 
หน้ีสินรวม 1,374.01 3,085.28 4604.25 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 447.04 1,104.90 1,368.12 
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                                  * ขอ้มูลปี 2556 ยงั

เป็นขอ้มูล Unaudited   

2.1.3.11 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จํากดั (GPSC) 

  บริษทั GPSC ถูกจดัตั้งข้ึน หลงัจากท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้ร่วมระหวา่งบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) 
และบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการควบรวมกิจการระหวา่ง PTTUT และ IPT 
เพ่ือใหบ้ริษทั GPSC เป็น Flagship Company ในการดาํเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2556 ซ่ึงบริษทั GPSC 
ไดท้าํการจดทะเบียนการควบรวมและจดัตั้ง ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม  2556 โดยมี 4 
บริษทัร่วมถือหุน้ตามสัดส่วน ดงัน้ี ปตท. 30.10%, PTTGC 30.31%, TOP 11.88% และ TP 27.71% ซ่ึงตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2556 บริษทั GPSC มีทุนจดทะเบียน 11,237 ลา้นบาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 11,237 ลา้นบาท 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าปราศจากแร่ธาตุ) ใหลู้กคา้อุตสาหกรรม และดาํเนินการผลิตไฟฟ้า

อิสระ (IPP) กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,038 เมกกะวตัต ์กาํลงัการผลิตไอ
นํ้า 1,500 ตนัต่อชัว่โมง และมีกาํลงัผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัท่ี GPSC เขา้ร่วมลงทุน 514 เมกกะวตัต ์กาํลงัผลิต
ไอนํ้ าประมาณ 96.8 ตนัต่อชัว่โมง รวม GPSC มีกาํลงัผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน 1,552 เมกกะวตัต ์กาํลงัการผลิตไอนํ้ า 1,596.8  ตนัต่อ
ชัว่โมง 

(2)  ความกา้วหนา้ 
 ปัจจุบนับริษทั GPSC อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานตามแผนการโอนทรัพยสิ์นทางดา้นธุรกิจไฟฟ้าในกลุ่ม ปตท. เขา้มาใน

การดูแลของบริษทั หลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ของแต่ละผูถื้อหุ้น รวมทั้งการนาํเขา้ท่ีประชุม 
SIMC (Strategic Investment Management Committee) ของ ปตท. เพ่ือพิจารณากลยทุธ์การลงทุนในภาพรวม ปัจจุบนั GPSC 
ไดรั้บโอนบริษทั CHPP , BIC และ TSR จาก ปตท. แลว้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 และคาดวา่จะโอนบริษทั RPCL และ NNEG 
แลว้เสร็จภายใน กมุภาพนัธ์ 2557 

 นอกจากน้ีบริษทั GPSC อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 4 (CUP-4) 
เพ่ือพฒันาเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า จาํนวนประมาณ 225-340 เมกกะวตัต ์(MW) และไอนํ้ า 
จาํนวนประมาณ 200-400 ตนัต่อชัว่โมง (Ton/Hr) เพ่ือจดัสรรใหเ้พียงพอสาํหรับความตอ้งการของโรงงานในกลุ่มและนอกกลุ่ม
บริษทั ปตท. ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (AIE) ซ่ึง ปตท. ไดด้าํเนินการพฒันาท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมฯ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีในกลุ่มปตท. อาทิ เช่น โครงการพลาสติกชีวภาพ (PBS) ของบริษทั PTTMCC, โครงการ PMMA ของ ปตท. และ
โครงการ PLA ของบริษทั PTTGC เป็นตน้ ซ่ึงจากความตอ้งการสาธารณูปการของโครงการดงักล่าว ปตท. จึงไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ี
ใหก้บับริษทั GPSC เพ่ือใชใ้นการดาํเนินโครงการ CUP-4 จาํนวนทั้งส้ิน 41.5 ไร่ 

(3)  การจดัหาเช้ือเพลิง 

งบการเงนิ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม (Consolidated) 
ปี 2555 ปี 2556* ปี 2555 ปี 2556* 

รายไดร้วม - - 0.2 344.4 
ค่าใชจ่้ายรวม 0.4 2.2 1.5 234.9 
กาํไร(ขาดทุน) (0.4) (2.2) (1.3) 100.5 
สินทรัพยร์วม 300 1,001.1 2,988.6 6,375.3 
หน้ีสินรวม 0.5 2.8 3,268.4 5,741.1 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 299 997.3 (279.8) 634.2 
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 บริษทั GPSC ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้แก่
บริษทั GPSC ทั้งหมด ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว 25 ปี ท่ีปริมาณรวม 110-120 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั 
(MMSCFD) สาํหรับสาขาศรีราชา (IPT) และมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว 15 ปี ท่ีปริมาณรวม 90-100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต
ต่อวนั (MMSCFD) สาํหรับสาขาระยอง (PTTUT: CUP-1, CUP-2, CUP-3) 

(4) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์GPSC ประกอบดว้ย 
       สาขาศรีราชา - จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด จาํนวน 700 MW ใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) อายสุัญญา 25 ปีนบัจาก COD เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2543 โดยมีขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้งชาํระ
ค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment) ในจาํนวนท่ีตกลงกนัเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใชจ่้ายคงท่ี ภาระหน้ีสิน 
ผลตอบแทน และจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ตามสูตรคาํนวณท่ีระบุไวต้ามสัญญา 

        สาขาระยอง - จาํหน่ายไอนํ้ าให้กบัลูกคา้โรงงานปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ดว้ยสัญญาระยะยาว 15 ปี จาํนวนสูงสุด 
1,340 Ton/Hr และจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้โรงงานปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. และลูกคา้อ่ืนๆ ดว้ยสัญญาระยะยาว 15 ปี จาํนวน 
338 MW นอกจากน้ีเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ ไดมี้การจดัทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแบบ Non-firm ให้กบั 
กฟผ. สาํหรับ CUP-1 ประมาณ 40 MW ตั้งแต่กนัยายน 2553 และ CUP-2 ประมาณ 60 MW ตั้งแต่มกราคม 2552 

 (5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั GPSC วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 10 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 3 คน และจากสัดส่วนการ

ถือหุน้ของ ปตท. ในบริษทั TP อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน 
(6) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั GPSC ณ ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
            หน่วย : ลา้นบาท 

               
 
 

 
 

                   

 

   หมายเหตุ: GPSC เร่ิมดาํเนินการ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงนิ ปี 2555 ปี 2556 (Unaudited) 
รายไดร้วม -  27,016  
ค่าใชจ่้ายรวม -  25,858  
กาํไร(ขาดทุน) -  1,158  
สินทรัพยร์วม -  48,010  
หน้ีสินรวม -  22,218  
ส่วนของผูถื้อหุน้ -  25,792  
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2.2 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

       ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของ ปตท. แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดงัน้ี  

2.2.1 หน่วยธุรกจินํา้มนั (Oil Business Unit) 

หน่วยธุรกิจนํ้ามนั ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภณัฑค์า้ปลีก
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภูมิภาค (Regional Top Brand) ภายใตก้ารสร้างผลการปฏิบติัการ 
ท่ีเป็นเลิศ (Performance: Best-in-Class)  การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนพร้อมการสร้างนวตักรรม   (Growth: Sustainability and 
Innovation) การสร้างพลงัร่วมและขยายความร่วมมือระหว่างบริษทัในกลุ่มทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้ง (Synergy: Deeper and 
Broader Collaboration) ตลอดจนสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสร้างสมดุลระหวา่งทุกกลุ่ม 
(Stakeholder Excellence: Multi-stakeholder Balance) โดยการสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังาน  การสนบัสนุนนโยบายทางดา้น
พลงังานทดแทน ให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม ตลอดจนการ
สร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้ โดยส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล  

หน่วยธุรกิจนํ้ ามนั จาํแนกกลุ่มลูกคา้เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขายปลีก (B2C)  กลุ่มขายพาณิชย ์(B2B) และกลุ่มขาย 
Supply Sales โดยเนน้เพ่ิมขีดความสามารถในการทาํกาํไรท่ีรองรับตน้ทุนและเหมาะสม  สร้างมูลค่าเพ่ิมดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ  นอกจากน้ียงัมีการปฏิบติัการจดัหาและคลงัท่ีสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  

หน่วยธุรกิจนํ้ามนั มีการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
สนับสนุนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัอย่างครบวงจรและสามารถ
ใหบ้ริการและสร้างความพึงพอใจต่อลกูคา้สูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย  

 

 

 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย

หน่วยธุรกจินํา้มัน 

การตลาดขายปลกี 
 

การตลาดพาณชิย์และ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัตกิารจดัหาและคลงั 
- การจดัหา ขนส่ง และจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให ้
ผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7 
-  การจดัหา ขนส่งและรับซ้ือนํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่
นํ้ามนั 
- การบริหารคลงัและท่าเรือปิโตรเลียม คลงันํ้ามนั คลงัก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลงัสถานี
เติมนํ้ามนัอากาศยาน ทัว่ประเทศ 

ก- ธุรกิจคา้ปลีก 
- บริหารสถานีบริการ
นํ้ามนั 

 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 
- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- การตลาดต่างประเทศ 

การวางแผน พฒันาธุรกจิ 
และบริหารบริษทัในเครือ 

ธุรกจิหล่อลืน่ 

- ตลาดหล่อล่ืน 
- ปฏิบติัการหล่อล่ืน 
 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

การคา้นํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสท 

การคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป 

การคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
เคมีภณัฑ ์และตวัทาํละลาย 

การคา้อนุพนัธ์ 

จดัหาการขนส่งต่างประเทศ

กลยทุธ์และแผนธุรกิจ  

ควบคุมความเส่ียง 
และบริหารงานสนบัสนุน 

การคา้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
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2.2.1.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายมี 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง 
กลุ่มท่ี 2 ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หมายถึง นํ้ามนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืน ๆ  
กลุ่มท่ี 3  ผลิตภณัฑค์า้ปลีก หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคา้ปลีก 

กลุ่มที ่1 ผลติภัณฑ์เช้ือเพลงิ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วเน่ือง 

(1) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 
นํ้ามนัเบนซินเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า เหมาะสาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองยนตเ์บนซินทุก

ชนิด นํ้ามนัเบนซินไดม้าจากการผสมนํ้ามนัเบาท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม และมีส่วนผสมของ
สารกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด ปัจจุบนัในประเทศไทยมีนํ้ามนัเบนซินแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลกั คือ 
นํ้ามนัเบนซิน 95  นํ้ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี 10  นํ้ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี 20  นํ้ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี 85  และนํ้ามนัแก๊สโซฮอล 91 
อี 10 

 (2) นํ้ามนัดีเซล (Diesel) 
นํ้ ามนัดีเซลเป็นนํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีมีจุดเดือดสูงกวา่นํ้ ามนัก๊าดเหมาะสาํหรับรถเคร่ืองยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสาร เคร่ืองยนตท์างการเกษตร นอกจากน้ียงัใชก้บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนันํ้ามนัดีเซลเป็นนํ้ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศ  

 (3) นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบินเป็นนํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองบินไอพ่นของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของ

กองทพั และเคร่ืองบินฝึกนกับิน เป็นนํ้ามนัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานสากล สาํหรับใชท้ัว่
โลก นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองบินแบ่งออกตามลกัษณะของเคร่ืองยนตไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ   

 นํ้ามนัอากาศยานท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพน่ (Aviation  Turbine  Fuels) ซ่ึงใชเ้คร่ืองยนตช์นิด Turbofan Engine 
ท่ีมีแรงขบัดนัมาก บินไดเ้ร็ว ประสิทธิภาพสูง นํ้ ามนัอากาศยานท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพ่น แบ่งเป็น 2 เกรด 
ไดแ้ก่ นํ้ามนัเคร่ืองบินไอพน่พาณิชย ์(Jet A-1) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินพาณิชยข์องสายการบินทัว่ไป และ
นํ้ ามันเคร่ืองบินไอพ่นทหาร (JP-8, JP-5) สําหรับใช้งานกับเคร่ืองบินรบ เช่น เคร่ืองบิน 
ขบัไล่  

 นํ้ามนัเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินท่ีใชเ้คร่ืองยนตล์ูกสูบ เช่น 
เคร่ืองบินฝึกนกับิน เคร่ืองบินเลก็ส่วนตวั เป็นตน้ 

 (4) นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 
นํ้ ามันเตาเป็นนํ้ ามันสําเร็จรูปท่ีหนักและมีจุดเดือดสูงท่ีสุด นํ้ ามันเตาจัดเป็นนํ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีสําคัญใน

ภาคอุตสาหกรรม เพราะราคาถกู ใชง้านง่าย ใหค้วามร้อนสูง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิดข้ึนอยูก่บัความหนืด และประเภท
ของเตาเผาและหวัฉีดในการเผา โดยทัว่ไปนํ้ามนัเตาใชส้าํหรับเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร 
สาํหรับประเทศไทย จดัแบ่งตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ไดเ้ป็น  5 ประเภท คือนํ้ามนัเตาชนิดท่ี 1 ความหนืด 7 – 
80 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC ชนิดท่ี 2 ความหนืด 81 – 180 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC ชนิดท่ี 3 ความหนืด 181 – 230 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC  
ชนิดท่ี 4 ความหนืด 231 – 280 cSt ท่ีอุณหภมิู 50 oC และชนิดท่ี 5 ความหนืด 3 –30 cSt ท่ีอุณหภมิู 100 oC  
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 (5) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 
นํ้ามนัก๊าดเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีใชส้าํหรับใหค้วามร้อนและแสงสวา่ง นอกจากนั้น ยงัใชใ้นภาคอุตสาหกรรม อาทิ  

ใชส้าํหรับใหค้วามร้อนในเตาอบ นาํไปเป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง นํ้ามนัชกัเงา และสีนํ้ามนั เป็นตน้  
(6) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกวา่ก๊าซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาํพวกก๊าซโพรเพน

และก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซหรือการกลัน่นํ้ ามนัจากโรงกลัน่นํ้ ามนั จะมี
สภาพเป็นของเหลวภายใตแ้รงดนั ส่วนมากนาํไปใชใ้นการหุงตม้ในครัวเรือน และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
เน่ืองจากมีคุณสมบติัพิเศษคือใหค้วามร้อนสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง่้ายและสะดวกในการใชง้าน นอกจากน้ี ยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่า และสามารถใชแ้ทนนํ้ ามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะมีค่าออกเทนสูง ปตท. จาํหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซหุงตม้ สถานีบริการก๊าซรถยนต ์ผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่าย
ให้กบัผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจาํหน่ายต่อให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียม
เหลวอีกทอดหน่ึง 

กลุ่มที ่2 ผลติภัณฑ์หล่อลืน่  หมายถึง นํา้มนัหล่อลืน่ และผลติภัณฑ์หล่อลืน่อืน่ ๆ  
หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืนคุณภาพสูงในกลุ่มยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเรือ

เดินสมุทร รวมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดท้าํการคิดคน้และพฒันาสูตรเพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
อยา่งไม่หยดุย ั้ง เพ่ือผูบ้ริโภคทั้งในภาคยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม เนน้การเป็นผูน้าํผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด คุม้ค่า
ต่อการใชง้านในเชิงพาณิชย ์ทั้งน้ีสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยขีอง ปตท. และบริษทัผูผ้ลิตสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ชั้นนาํของ
โลก ไดร่้วมมือกนัคิดคน้ พฒันา และทดสอบผลิตภณัฑเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีดีท่ีสุดเพ่ือผูบ้ริโภค โดยทุกผลิตภณัฑ์
ลว้นผา่นการรับรองมาตรฐานในระดบัสากล 
 
กลุ่มที ่3  ผลติภัณฑ์ค้าปลกี หมายถึง ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิค้าปลกี  

 นอกเหนือจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หน่วยธุรกิจนํ้ามนัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑค์า้ปลีก 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได ้ สร้างมูลค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจ ตลอดจนตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค หน่วย
ธุรกิจนํ้ามนัมีผลิตภณัฑค์า้ปลีกท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นการลงทุนเองและท่ีเป็นการลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจ
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต ์  ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าจากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทาํธุรกิจ
ต่าง ๆ ในสถานีบริการ อาทิ McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร    เป็นตน้ ปตท. มีธุรกิจคา้ปลีกใน
สถานีบริการนํ้ามนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปรากฏตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ธุรกจิ จํานวน (แห่ง) 

ร้านคา้สะดวกซ้ือ 7-Eleven 1,063 

ร้านกาแฟ Café Amazon  995 

ร้านอาหาร 325 

ร้านคา้อ่ืนๆ  348 

ธนาคาร (สาขา, ตู ้ATM) 887 

Car Care 166 

Rest Area 4 

รวม 3,788 

                      ท่ีมา : ปตท. 
 

2.2.1.2 กลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกจินํา้มนั จําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มขายปลีก (B2C)  หมายถึง กลุ่มลกูคา้สถานีบริการ (ผูแ้ทนจาํหน่าย) และผูบ้ริโภค 
(2) กลุ่มขายพาณิชย ์ (B2B) หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัหรือองคก์รทั้งภาครัฐ (หน่วยงานราชการและ

รัฐวสิาหกิจ) และภาคเอกชนท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชเ้พ่ือดาํเนินธุรกิจ หรือใชเ้อง 
(3) กลุ่มขาย Supply Sales หมายถึง กลุ่มผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบญัญติั

การคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 

(1) กลุ่มขายปลกี 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนั
สาํเร็จรูปและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภณัฑค์า้ปลีกในตลาดคา้ปลีกให้กบัลูกคา้ทัว่ไปผา่นเครือข่ายสถานีบริการทัว่
ประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบการกาํหนดกลยทุธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีก และการวางเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนั 
(Network) การปฏิบติัการ การลงทุน และการบริหารสถานีบริการตวัแทน ดว้ยการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สถานี
บริการนํ้ ามนั ปตท. รองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้นเหมาะสม การประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ ามนัจะเน้นการ
ดาํเนินการขายผา่นสถานีบริการเป็นหลกั โดยจดัจาํหน่ายผา่นช่องทางสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. รวม 1,381 แห่ง(ณ 31 ธ.ค.2556) 
นบัเป็นจาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัสูงท่ีสุดในบรรดาบริษทัผูค้า้นํ้ ามนั คู่แข่งท่ีสําคญัในดา้นเครือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนัของ 
ปตท. ไดแ้ก่ บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั 
เป็นตน้ 

(2) กลุ่มขายพาณิชย์ 

 ดาํเนินงานโดยสายงานการตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ ซ่ึงรับผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปและ
ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืนใหก้ลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัสายการบิน สายการเดินเรือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกคา้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการจดัจาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ 
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  การจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ มีลกูคา้หลกั ไดแ้ก่ กระทรวงกลาโหม  กระทรวง
คมนาคม  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีจาํหน่าย คือ นํ้ามนัเบนซิน  นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเตา ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว และนํ้ามนัหล่อล่ืน  

  การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยจาํหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มขนส่ง และกลุ่ม
ก่อสร้าง เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานกระดาษ โรงงานถุงมือยาง โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และโรงแรม เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่คือ นํ้ามนัเตา นํ้ามนัดีเซล ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และนํ้ามนัหล่อล่ืน นอกจากน้ี ไดท้าํการ
ขยายตลาดโดยจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ยางมะตอย กะลาปาล์ม  นํ้ ามนัหล่อล่ืน
พ้ืนฐาน (Base Oil) และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ โดย ปตท. จะพิจารณาใหย้มือุปกรณ์ในการเกบ็สาํรองหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
เพ่ือเป็นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ รวมถึงแนะนาํการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภยั  

การจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน นํ้ามนัเตา  นํ้ามนัหล่อล่ืน และนํ้ามนัเรือ Bunker ไดรั้บการยอมรับจาก
สายการบินและสายการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานราชการ นอกเหนือจากการจาํหน่ายนํ้ ามนัท่ีท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองแลว้ ยงัจาํหน่ายและให้บริการเติมนํ้ ามนัอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาคของ
ประเทศไทย และขยายการให้บริการจาํหน่ายนํ้ ามนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อาทิ ฮ่องกง กมัพูชา ฟิลิปปินส์ บงัคลาเทศ 
มาเลเซีย เกาหลีใต ้ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย อินเดีย ญ่ีปุ่น และอินโดนีเซีย เป็นตน้ รวมถึงจาํหน่ายนํ้ามนัอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนัเตาและ
นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว สาํหรับเรือรบของกองทพัต่างประเทศอีกดว้ย 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวและมี
ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอย่างต่อเน่ือง ปตท. มีคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2 แห่ง และคลงัปิโตรเลียม (นํ้ ามนัและก๊าซปิโตรเลียม
เหลว) 6 แห่ง มีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4 แห่ง กระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ มีความจุรวมประมาณ 109.3 
พนัตนั มีร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายก๊าซหุงตม้ 1,153 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 174 แห่ง 

ปตท. ครองส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนอนัดบัหน่ึงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนั  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความ
มุ่งมัน่คิดคน้  วิจยั และพฒันา ตลอดจนการให้ความสําคญัในการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้แต่ละกลุ่มมาอยา่งต่อเน่ือง โดยปี 
2556 ไดพ้ฒันาและวางจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนใหม่ออกสู่ตลาดรวม 10 ผลิตภณัฑ ์เช่น ผลิตภณัฑ ์PERFORMA SUPER 
SYNTHETIC SAE 0W-20 API SN  ท่ีมีค่า VI 200++ใหฟิ้ลม์นํ้ามนัแขง็แรงกวา่นํ้ามนัเบอร์ SAE 0W-20 ทัว่ไป สาํหรับรถ  ECO  
Car  และรถรุ่นใหม่ท่ีตอ้งการการประหยดัเช้ือเพลิงสูงสุด ผลิตภณัฑ ์DYNAMIC SEMI SYNTHETIC API CI-4 Plus และ 
DYNAMIC ULTRA PLUS API CI-4 เป็น 2 ผลิตภณัฑสู์ตรพิเศษ สาํหรับรถบรรทุกท่ีตอ้งการการเปล่ียนถ่ายท่ียาวนานกวา่
นํ้ ามนัเคร่ืองทัว่ไป เป็นตน้ นอกจากน้ี ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ปตท. ไดข้ยายตลาดไปยงัต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 และ 
ณ ส้ินปี 2556 มีลกูคา้ในต่างประเทศรวม 30 ประเทศ  เช่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศในกลุ่ม AEC ประเทศในกลุ่มเอเชีย
ใต ้และประเทศในทวปีแอฟฟริกา  นบัเป็นการนาํสัญลกัษณ์ตราสินคา้ PTT Lubricants สู่ความเป็น  Global  Brand     

(3)  กลุ่มขาย Supply Sales 

 ดาํเนินงานโดยสายงานปฏิบติัการจดัหาและคลงั รับผดิชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใหก้บั
กลุ่มผูค้า้นํ้ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 
ผา่นเครือข่ายคลงันํ้ามนัและคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวของ ปตท. ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายส่วนใหญ่คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ในปี 2556 ปตท. มีปริมาณจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ปรากฏตามตารางท่ี 2 และมีส่วนแบ่งตลาดจาํแนกตามชนิด
ผลิตภณัฑ ์ปรากฏตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของ ปตท. ปี 2554-2556 
หน่วย : ลา้นลิตร 

ผลติภัณฑ์ ปี  2554 ปี  2555 ปี 2556 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 3,154 3,385 3,146 
นํ้ามนัเบนซิน 2,310 2,467 2,809 
นํ้ามนัก๊าด 8 9 8 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 1,675 1,819 2,206 
นํ้ามนัดีเซล 6,163 6,365 6,639 
นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 1,281 1,225 1,257 
นํ้ามนัเตา (รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 1,728 1,696 1,604 
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน/2 129 142 143 
รวมทุกผลติภัณฑ์/3 15,038 15,741 16,411 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน 
/1   ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

       /2   ไม่รวมผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน 
  /3   ไม่รวมผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

ตารางท่ี 3 ส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. จาํแนกตามผลิตภณัฑ ์ปี 2554-2556   

   หน่วย : ร้อยละ 

ผลติภัณฑ์ ปี  2554 ปี  2555 ปี 2556 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 39.7 38.8 35.6 
นํ้ามนัเบนซิน 31.5 32.0 34.3 
นํ้ามนัก๊าด 64.3 64.0 71.1 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 33.0 35.7 39.7 
นํ้ามนัดีเซล 32.1 30.9 31.8 
นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 63.8 65.6 69.8 
นํ้ามนัเตา (รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 70.4 71.8 74.4 
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน/2 37.5 38.8 38.2 
ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม/3    

 - ไม่รวมนํ้ามนัเตาท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ. 34.9 34.6 35.4 
 - รวมนํ้ามนัเตาท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.  35.7 35.3 35.8 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน 
               /1   ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

       /2   ไม่รวมผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน 
  /3   ไม่รวมผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 
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2.2.1.3 โครงสร้างรายได้ของการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม  
         การจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของหน่วยธุรกิจนํ้ามนั มีมูลค่าการจาํหน่ายจาํแนกตามผลิตภณัฑ ์ปรากฏตาม

ตารางท่ี 4  สาํหรับมูลค่าการจาํหน่ายจาํแนกตามกลุ่มตลาด ปรากฏตามตารางท่ี 5 

           ตารางท่ี 4 มูลค่าการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง จาํแนกตามผลิตภณัฑ ์ปี 2554-2556 

                                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 

ผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 53,352 58,330 58,648 
นํ้ามนัเบนซิน 116,877 126,205 138,640 
นํ้ามนัก๊าด 253 273 237 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 62,201 66,653 74,549 
นํ้ามนัดีเซล 239,247 261,326 259,975 
นํ้ามนัเตา 40,425 43,350 36,869 
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 9,336 10,527 10,112 
อ่ืนๆ /1 10,152 11,293 8,776 

รวมมูลค่าการจําหน่าย 531,843 577,957 587,806 

            ท่ีมา : ปตท.  
/1 รวมการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแต่ง และรวมการจาํหน่ายในกลุ่มผลิตภณัฑค์า้ปลีก เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ ์

เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได ้ สร้างมูลค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจ อาทิเช่น ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือ 7-Eleven ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต ์ ตลอดจน 
การเพ่ิมมูลค่าจากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทาํธุรกิจต่าง ๆ ในสถานีบริการ  เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร 

   

ตารางท่ี 5 มูลค่าการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง จาํแนกตามกลุ่มตลาด ปี 2554-2556   
                                                                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มตลาด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ตลาดคา้ปลีก 213,865 229,126 239,676 
ตลาดพาณิชย ์    
     - ตลาดรัฐวสิาหกิจและหน่วยราชการ 27,241 30,608 26,486 

- ตลาดอุตสาหกรรม 34,635 40,066 40,584 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 71,780 77,300 86,706 
- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 19,063 21,423 19,561 
- ตลาดต่างประเทศ 13,202 16,566 17,808 

ตลาดผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7  146,761 156,652 150,684 
ตลาดหล่อล่ืน 5,296 6,216 6,301 

รวมมูลค่าการจําหน่าย 531,843 577,957 587,806 

ท่ีมา : ปตท.  
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หน่วยธุรกิจนํ้ามนั มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ตลอดจนสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคมาอยา่งต่อเน่ือง ใน ปี 2556  หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัมีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตลอดจนไดรั้บรางวลั
แห่งความสาํเร็จ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

การพฒันาผลติภัณฑ์และบริการ 

- ปตท. และ ขสมก. จดัพิธีแถลงความร่วมมือในการใชน้ํ้ ามนัไบโอดีเซล B7 ในรถโดยสารประจาํทาง เพ่ือช่วยเหลือ
ภาคเกษตรกรรม ลดปัญหานํ้ามนัปาลม์ลน้ตลาด และส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศ ปตท. ใหค้วามสาํคญั 
กบัการพฒันาพลงังานทดแทนท่ีผลิตจากพืชผลการเกษตรในประเทศ เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการพฒันาพลงังานแห่งอนาคต 
และพร้อมสร้างความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ควบคู่ไปกบัการรณรงคใ์หเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

- เปิดตวั PTT Blue Card บตัรสะสมคะแนนเพ่ือใชแ้ทนเงินสด สมาชิกจะไดรั้บคะแนนสะสมจากการซ้ือผลิตภณัฑ์
และบริการของ ปตท. อาทิ นํ้ามนัเช้ือเพลิง นํ้ามนัหล่อล่ืน Café Amazon Jiffy และศนูยบ์ริการ FitStation สมาชิกจะไดรั้บ 
สิทธิพิเศษมากมาย สาํหรับคะแนนสะสมสามารถใชแ้ทนเงินสดในการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง ณ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. หรือ 
ซ้ือสินคา้ท่ี Café Amazon และ Jiffy ทัว่ประเทศ  สมคัรสมาชิก PTT Blue Card ฟรีไดท่ี้ www.pttbluesociety.com 

- เปิดตวัระบบเติมนํ้ามนัอจัฉริยะ PTT SMART FUEL-UP TECHNOLOGY นวตักรรมเพ่ือความพึงพอใจสูงสุด 
แก่ลกูคา้ เป็นการบริการเติมนํ้ามนัโดยอาศยัระบบระบุยานยนตด์ว้ยเทคโนโลยไีร้สาย (Vehicle Identification System - Radio 
Frequency Identification Technology) เปิดใหบ้ริการท่ีสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. สาํนกังานใหญ่เป็นแห่งแรก ระบบเติมนํ้ามนั
อจัฉริยะจะจ่ายนํ้ามนัใหก้บัรถท่ีติดอุปกรณ์วงแหวนพิเศษ โดยตวัวงแหวนจะถูกบนัทึกขอ้มูลของรถ อาทิ ทะเบียนรถ ประเภท
นํ้ามนัรถท่ีกาํหนดใหเ้ติม และสามารถบนัทึกขอ้มูลท่ีเจา้ของธุรกิจสามารถนาํไปวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย ตน้ทุนคา่นํ้ามนั และคาํนวณ
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง รวมทั้งเป็นแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจไดโ้ดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้ Fleet 
Card ปตท. มีแผนจะขยายสถานีบริการนํ้ามนัท่ีติดตั้งระบบเติมนํ้ามนัอจัฉริยะต่อไป 

- เปิดใหบ้ริการ FitStation Mobile Service  ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ี ปตท. สร้างข้ึนโดยผสานเทคโนโลยแีละการอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความสะดวกรวดเร็วในการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืน ซ่ึง
ช่วยประหยดัเวลาและทรัพยากร ดว้ยระบบ Intelligent Oil Change  เป็นบริการรูปแบบใหม่ดว้ยรถบริการเปล่ียนถ่าย
นํ้ามนัหล่อล่ืนเคล่ือนท่ี สามารถใหบ้ริการถึงสถานท่ีทาํงานหรือท่ีอยูอ่าศยัภายใตช่ื้อ PTT Fit Auto Mobile    

- เปิดโครงการสนบัสนุนการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP ในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท.  หรือ  OTOP by PTT  
โดยเร่ิมโครงการท่ีสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. สาขาแหลมฉบงั(ขาเขา้) จงัหวดัชลบุรี เป็นแห่งแรก เพ่ือใหส้ถานีบริการนํ้ามนั 
ปตท.  เป็นช่องทางในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์OTOP ของชุมชน เป็นสถานท่ีเจรจาทางการคา้ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ทาํใหชุ้มชน
ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด และมีแผนดาํเนินการโครงการ OTOP by PTT ในสถานีบริการเพ่ิมอีกในปี 2557  

- ดาํเนินงานโครงการ LPG Extension Project แลว้เสร็จตามแผนอยา่งสมบูรณ์ โครงการน้ีมีท่ีมาจากการท่ีปริมาณ
ความตอ้งการก๊าซ LPG ในประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึนต่อเน่ือง ทาํใหก๊้าซ LPG ท่ีเกบ็อยูท่ี่คลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ อาจไม่เพียงพอต่อ
การจ่าย จึงดาํเนินโครงการ LPG Extension Project เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการรับ-จ่ายก๊าซ LPG พร้อมรองรับความ
ตอ้งการก๊าซ LPG ในประเทศ  

- พฒันาระบบงาน New PTT Call Center  โดยนาํเทคโนโลยดีา้น Contact Center ในระดบัสากลมาประยกุตใ์ชง้านกบั
หน่วยธุรกิจนํ้ามนั เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น PTT Contact Center ตามทิศทางกลยทุธ์ของธุรกิจ และตามมาตรฐาน
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ โดยระบบงาน PTT Contact Center เป็นอีกหน่ึงภารกิจท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ
ลกูคา้ (Service Excellence) 
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- เปิดตวัผลิตภณัฑ ์ PTT HyForce Premium Diesel ซ่ึงเป็นการคิดคน้ และพฒันาข้ึนจากสถาบนัวจิยั และเทคโนโลย ี
ปตท. โดยใชเ้ทคโนโลยเีดียวกบัการผลิตเช้ือเพลิงสังเคราะห์อากาศยาน Generation ล่าสุด สู่นํ้ามนัดีเซลสังเคราะห์โมเลกลุเด่ียว 
พร้อมสารเติมแต่งคุณภาพสูงพิเศษ Hy-Booster ท่ีจะช่วยใหส้มรรถนะรถแรงข้ึนตั้งแต่ออกตวั เพ่ือรถดีเซลสมรรถนะสูง
โดยเฉพาะ และไดม้าตรฐานยโูร 5 รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย   

- สร้างและพฒันาสถานีบริการตน้แบบท่ีมีการใชแ้ละจาํหน่ายพลงังานทางเลือก และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green 
Station) เช่น การใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และใหบ้ริการสถานีเติมไฟฟ้าสาํหรับรถยนตไ์ฟฟ้า (EV Charger)โดยก่อสร้าง
แลว้เสร็จเป็นแห่งแรกท่ีสถานีบริการ The Crystal PTT ถนนชยัพฤกษ ์และเปิดดาํเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าไดต้ั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2556 

- เปิดตวัถงัก๊าซพีทีที คอมโพสิต พลสั  ซ่ึงเป็นถงัก๊าซหุงตม้ท่ีใชน้วตักรรมการนาํวสัดุคอมโพสิตมาผลิตเป็นถงัก๊าซ 
รับแรงดนั ใชแ้ทนถงัเหลก็ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั มีรูปลกัษณ์สวยงาม นํ้าหนกัเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดใ์นกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยระยะแรกจะนาํไปใชใ้นพ้ืนท่ีภาคใต ้เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี
ซ่ึงประสบปัญหาเร่ืองสนิมท่ีทาํใหถ้งัก๊าซเหลก็มีอายใุชง้านลดลง โดยในปี 2557  มีแผนวางจาํหน่ายในพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป     

- เปิดสถานี PTT Life Station แห่งท่ี 2 ใน สปป.ลาว ซ่ึงเป็นสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ครบวงจรในรูปแบบ Platinum 
ตามแนวคิด PTT Life Station นอกจากจะใหบ้ริการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนท่ีมีคุณภาพ ยงัมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกแก่ผูเ้ดินทาง และชุมชนบริเวณโดยรอบมากมาย อาทิ ร้านกาแฟ Café Amazon ท่ีมีบริการ Free Wi-Fi  ร้านคา้สะดวก
ซ้ือ Jiffy ศนูยบ์ริการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง PROCheck เป็นตน้ นอกจากน้ีไดดู้แลส่ิงแวดลอ้มและชุมชนดว้ยการจดัทาํหอ้งนํ้า 
เพ่ือคนพิการ ปลกูหญา้แฝกเพื่อปรับปรุงภมิูทศัน์และบาํรุงดิน ติดตั้งโคมไฟสาธารณะตามถนนในบริเวณโดยรอบ และร่วม
สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาตามโครงการ “Seeding The Future” 

- ปตท. มุ่งเนน้มาตรฐานความปลอดภยัในการขนส่งผลิตภณัฑ ์ ดว้ยการจดังาน “วนัความปลอดภยัสายปฏิบติัการ
จดัหาและคลงั ปตท. ประจาํปี 2556” เพ่ือรณรงคใ์หบุ้คลากรจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนและเยาวชนไดรั้บความรู้ 
ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยั โดย ปตท. มีนโยบายเพ่ิมความระมดัระวงัและควบคุมใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัท่ีครอบคลุมทั้งกระบวนการ อุปกรณ์ และบุคลากร ในการขนส่ง การรับจ่าย และจดัเกบ็สาํรองผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม  
และฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินเป็นประจาํและบ่อยคร้ังกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดในทุกรูปแบบทุกเหตุการณ์  

รางวลัแห่งความสําเร็จ 

- ไดรั้บรางวลั Trusted Brand Award 2013 จากนิตยสาร Reader’s digest โดยสถานีบริการนํ้ามนั  ปตท. ไดรั้บรางวลั
ระดบั Platinum ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 และต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 13 สาํหรับรางวลัประเภทสถานีบริการนํ้ามนั   

- สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. จาํนวน 603 แห่ง ไดรั้บรางวลัจากการประกวดโครงการ “ป๊ัมคุณภาพ ปลอดภยั  
น่าใชบ้ริการ” ของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ในจาํนวนสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ท่ีไดรั้บรางวลั มีสถานีบริการ
จาํนวน 59 แห่ง ไดรั้บมอบโล่รางวลัพิเศษสาํหรับสถานีบริการนํ้ามนัท่ีสามารถรักษาระดบัเหรียญทองติดต่อกนั 3 ปี 

- แอพพลิเคชัน่ Café Amazon Drive Awake ไดรั้บรางวลั Silver Lions ในหมวด Mobile เป็นรายแรกของประเทศไทย 
จากงาน Cannes Lions Festival of Creativity ท่ีเมืองคานส์ ประเทศฝร่ังเศส การพฒันาแอพพลิเคชัน่น้ีสืบเน่ืองจากสถิติการเกิด
อุบติัเหตุบ่อยคร้ัง ปตท. จึงไดร่้วมมือกบั Proximity Thailand ในเครือของ BBDO Bangkok พฒันาแอพพลิเคชัน่  Café Amazon 
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Drive Awake เพ่ือแจง้เตือนทนัทีท่ีตรวจพบวา่คนขบัรถกาํลงัจะหลบัใน พร้อมแนะนาํเส้นทางไปยงัร้าน Café Amazon ท่ีใกล้
ท่ีสุด เพ่ือหยดุพกัก่อนจะเดินทางต่อไป แอพพลิเคชัน่ Café Amazon Drive Awake เปิดตวัตั้งแต่เดือนเมษายน 2556  

- ไดรั้บรางวลั Best Regional Jet Fuel Marketer 2013 ของภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก จาก Armbrust Aviation Group (AAG) 
ในการประชุม IATA Aviation Fuel Forum 2013 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นการยนืยนัวา่ ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญั 
กบัการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑอ์ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง และใหบ้ริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานระดบั
สากล ไดรั้บการยอมรับจากสายการบินชั้นนาํทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีกระบวนการควบคุมการปฏิบติัการดา้นเช้ือเพลิง
อากาศยานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

- ไดรั้บรางวลั Excellence Awards สาขา Innovation Project ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2012 จาก
ผลงาน Financial Supply Chain Management: Direct Approve ซ่ึงเป็นการพฒันาระบบสั่งซ้ือดว้ยเงินสดรูปแบบใหม่ ระบบจะ
เช่ือมโยงขอ้มูลธุรกรรมทางการเงินของลูกคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑ ์ปตท. กบัระบบงานของธนาคาร 8 แห่ง โดยเป็นกระบวนการแบบ 
On-line Real-time  

- คลงัปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานระดบัประเทศ ประจาํปี 2556 โดยคลงัปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ไดรั้บรางวลัเป็นระยะเวลายาวนาน
ท่ีสุดในประเทศ ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 17  

- ไดรั้บรางวลัจากการประกวดกิจกรรมรณรงคส่์งเสริมความปลอดภยั ประจาํปี 2556 โดยสาํนกัความปลอดภยัแรงงาน 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จาํนวน 22 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลัเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน
ระดบัวิชาชีพดีเด่น จาํนวน 4 รางวลั  รางวลัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดีเด่น 
จาํนวน 1 รางวลั และรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
จาํนวน 17 รางวลั 

- ธุรกิจนํ้ามนัไดรั้บรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจาํปี 2555 และรับมอบรางวลั

ในปี 2556 ซ่ึงไดรั้บรางวลัน้ีติดต่อกนั 2 ปี รางวลั TQC เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจดัการขององคก์รท่ี

ทดัเทียมระดบัมาตรฐานโลก โดยสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาตินาํแนวคิดในเร่ืองของการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 

ตามมาตรฐานของ The Malcolm Baldrige National Quality Award แห่งสหรัฐอเมริกา 

- ไดรั้บการรับรองฉลากผลิตภณัฑ ์(PTT Group Green for Life) จาํนวน 2 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ นํ้ามนั Gasohol E20 และ 
นํ้ามนัดีเซล HyForce Premium Diesel และสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ไดรั้บการรับรองฉลากเขียว (Green Label) จาํนวน 6 สถานี 
ไดแ้ก่ สถานีบริการ ปตท.สาํนกังานใหญ่ สถานีบริการ ปตท. ร1.รอ. สถานีบริการ ปตท.สุทธิสาร  สถานีบริการ ปตท.สุขาภิบาล 
3 สถานีบริการ ปตท.บางนาขาออก และ สถานีบริการ ปตท.บางปะอิน   

- ไดรั้บรางวลัธุรกิจยานยนตย์อดนิยม ดา้นผลิตเก่ียวเน่ืองกบัรถยนต ์ในงาน “ธุรกิจยานยนตย์อดนิยม” ประจาํปี 2556 
(Thailand Automotive Quality Award – TAQA Award 2013) รางวลัน้ีวดัจากความพึงพอใจรอบดา้นทั้งคุณภาพบริการ 
ประสิทธิภาพรถยนต ์และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง ปตท. ไดรั้บ 3 รางวลัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 ไดแ้ก่ รางวลัยอดนิยมประเภทเช้ือเพลิง 
รางวลัยอดนิยมประเภทสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิง และรางวลัยอดนิยมประเภทนํ้ามนัหล่อล่ืน 
 

2.2.2 ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจินํา้มนั  
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 ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจนํ้ามนัผา่นบริษทัในเครืออ่ืนๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ
นํ้ามนัอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

2.2.2.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 

PTT (Cambodia) Limited จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2543 ถือหุน้โดย ปตท. ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 20 
ลา้นเรียล ดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศกมัพชูา  

PTTCL มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT (Lao) Company Limited ดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศลาว 

(1) การจดัหา 

 จดัหานํ้ามนัสาํเร็จรูป และนํ้ามนัหล่อล่ืนโดยการซ้ือจาก ปตท. 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  PTTCL ไดเ้ร่ิมนาํเขา้ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัในประเทศกมัพูชาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 และขยายการดาํเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัมีผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลกัษณะธุรกิจ และมีปริมาณการจาํหน่ายในปี 
2554 – 2556 ดงัน้ี 
           หน่วย : ลา้นลิตร 

ลกัษณะธุรกจิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
คา้ปลีก 4.85  15.13 3.90  
อุตสาหกรรม/คา้ส่ง 130.19 119.41  120.9 
นํ้ามนัอากาศยาน 32.78 40.54 48.0 
นํ้ามนัหล่อล่ืน 0.09  0.09 0.02 
รวม 167.91 175.17  172.82 

  ทั้งน้ีในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกบริษทัไดข้ยายจาํนวนสถานีบริการในประเทศกมัพชูา โดย ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสถานี
บริการนํ้ามนัรวม 16 แห่ง 

  (3) การบริหาร 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั PTTCL ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 4  คน โดยเป็นผูบ้ริหารของ ปตท. 3 คน และ
เป็นผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั 1 คน 

  (4)  การเงิน 

  ผลการดาํเนินงานของ PTT (Cambodia) Limited และบริษทัยอ่ย ปี 2554 - 2556 มีดงัน้ี 
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                                                                           หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงนิ ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556  

รายไดจ้ากการขายและบริการ 234 273 260 
รายไดร้วม 235 274 261 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 232 270 256 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 3 4 5 
สินทรัพยร์วม 42 60 65 
หน้ีสินรวม 30 44 44 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 12 16 21 

2.2.2.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 

ปตท. ร่วมกบั Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนจาํนวน 4 บริษทั สัดส่วนใน
การถือหุน้ร้อยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2539 เพ่ือดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม และเช่าคลงันํ้ามนัในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. ไดซ้ื้อหุน้จาก Coastal 
ทั้งหมด เน่ืองจากบริษทั Coastal มีนโยบายถอนตวัจากธุรกิจนํ้ามนัในต่างประเทศ 

ปตท. ไดป้รับโครงสร้างการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร โดยปัจจุบนั SBECL 
มีบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ บริษทั PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation 
(PTTPC)  

(1) การจดัหา 

 จดัหานํ้ามนัสาํเร็จรูป และผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน โดยการซ้ือจาก ปตท. และ บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั (PTTT) 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  กลุ่มบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่กลุ่มลูกคา้ สายการบิน อุตสาหกรรม ผูค้า้ส่ง 
และการขายผา่นสถานีบริการนํ้ามนัภายใตช่ื้อ ปตท. ซ่ึงมีปริมาณการขายปี 2554 - 2556 ดงัน้ี 

                                                                                                          หน่วย : ลา้นลิตร 

ลกัษณะธุรกจิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

นํ้ามนัอากาศยาน 163.92 256.43 267.13 
อุตสาหกรรม 279.41 161.13 134.72 
ผูค้า้ส่ง 235.55 326.72 337.97 
นํ้ามนัหล่อล่ืน 2.70 0.79 0.98 
ขายปลีก 77.03 82.49 85.84 
รวม 758.61 827.56 826.64 

 ทั้งน้ีในธุรกิจคา้ปลีกบริษทัไดข้ยายจาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัในประเทศฟิลิปปินส์ ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสถานี
บริการทั้งหมด 68 แห่ง  
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 (3) การบริหาร 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั SBECL ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 4 คน เป็นผูบ้ริหารของ ปตท. ทั้งหมด  

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ SBECL และบริษทัยอ่ย ปี 2554 - 2556 มีดงัน้ี 
                                                                                                  หน่วย : ลา้นเปโซ 
งบการเงนิ ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 27,685 30,130 29,408 
รายไดร้วม 27,742 30,423 29,408 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 27,278 30,270 29,277 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 464 153 131 
สินทรัพยร์วม 9,789 10,148 10,702 
หน้ีสินรวม 7,917 8,031 8,554 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,872 2,117 2,148 

2.2.2.3 บริษัท ปตท. ธุรกจิค้าปลกี จํากดั (PTTRB) 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั เป็นบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2550 เพ่ือถือหุ้นในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการนํ้ ามนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีบริษทั
ยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM)  (เดิมคือบริษทั คอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั (CTL)) เพ่ือดาํเนิน
ธุรกิจบริหารสถานีบริการนํ้ามนัและร้านสะดวกซ้ือ บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) (เดิมคือบริษทั เจ็ท จิฟฟ่ี   ช็
อปส์ จาํกดั (JJS)) เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการแรงงานแก่ PTTRM และบริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) เพ่ือดาํเนินธุรกิจ
รับจา้งผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืน 

การประกอบธุรกิจ  
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนัและธุรกิจคา้ปลีกทั้งในและนอกสถานีบริการนํ้ามนั ณ เดือนธนัวาคม 2556 มี

สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. รวม 148 แห่ง สถานีบริการ NGV 1 แห่ง และมีร้านสะดวกซ้ือ (Jiffy) 150 แห่ง (ในสถานีบริการนํ้ามนั 
ปตท. 148 แห่ง และนอกสถานีบริการ ปตท. 2 แห่ง คือ ณ อาคาร Energy Complex 1 แห่ง และ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 1 
แห่ง) โดยมีสินคา้ Private Brand ในนาม “Jiffy” และดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นบุคลากรสาํหรับปฏิบติังานในสถานีบริการนํ้ามนั 
ปตท. และร้านคา้ปลีกแก่ PTTRM 

 (1) การจดัหา 

 จดัซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนจาก ปตท. สาํหรับสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือจดัซ้ือ ทั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง
และจากผูค้า้ส่ง โดยสินคา้ส่วนใหญ่ผา่นระบบศนูยก์ระจายสินคา้ของผูใ้หบ้ริการเอกชน (Distribution Center) 

(2) การจดัจาํหน่าย 

 ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผา่นสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ซ่ึงพฒันาเป็นสถานีบริการท่ีทนัสมยัมี
บริการเสริม ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีธุรกิจคา้ปลีกนอกสถานีบริการนํ้ามนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ นํ้ามนั
เช้ือเพลิง ร้านสะดวกซ้ือ Jiffy ทั้งในและนอกสถานีบริการ ร้านสะดวกซ้ือ Joy ในสถานีบริการ NGV และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน        
เช่น สินคา้ Private Brand ร้านกาแฟ Café Amazon และชานมไข่มุก  Pearly Tea เป็นตน้ 
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(3)   การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTRB ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร ปตท. 2 คน และผูแ้ทนจาก
กระทรวงการคลงั 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ PTTRB และบริษทัยอ่ย (ไม่รวมบริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั)ในปี  2554 -2556  เป็นดงัน้ี 
                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 40,660 43,645 44,195 

รายไดร้วม 41,011 43,759 44,567 

ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 40,904 43,565 44,243 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 108 194 324 

สินทรัพยร์วม 11,871 11,719 11,408 

หน้ีสินรวม 8,093 7,760 7,126 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,778 3,959 4,282 

2.2.2.4 Vietnam LPG Company Limited (VLPG) 

ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบั Petro Vietnam Gas Company (PVGAS) ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม จดัตั้งบริษทัร่วมทุน Vietnam LPG Company Limited  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2537 ทุนจด
ทะเบียน 15,038,547 เหรียญสหรัฐโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ระหวา่ง PVGAS และ ปตท. เป็น ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามลาํดบั 
เพ่ือดาํเนินธุรกิจบรรจุและจดัจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือขายในประเทศเวยีดนาม   

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 บริษทั PVGAS ไดโ้อนหุน้ท่ีถืออยูใ่น VLPG ใหแ้ก่ Petro Vietnam Southern Gas Company 
Joint Stock Company (PVGAS South) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตามนโยบายของ PVGAS 

(1) การจดัหา 

 บริษทัจดัหา LPG จากภายในประเทศเวียดนามโดยผา่น  PVGAS South  ส่วนการจดัหาถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) 
นั้นทาํโดยการวา่จา้งบริษทัผูผ้ลิตถงัก๊าซเอกชน และมี External Inspector เป็นผูต้รวจสอบ 

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั VLPG แบ่งการขายออกตามกลุ่มลูกคา้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคและร้านคา้  อุตสาหกรรม และ Spot Sale โดยขนาด
ของถงัท่ีจาํหน่ายมีขนาด 12 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และการขายเป็นแบบถงัใหญ่ (Bulk) โดยมีปริมาณการขายในปี 2554-2556 
ดงัน้ี 

                    หน่วย : เมตริกตนั 
ลกัษณะธุรกจิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ผูบ้ริโภคและร้านคา้ 27,340.67 30,287.47 31,063.47 
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อุตสาหกรรม 11,465.28 8,412.81 6,565.20 

Spot Sale 17,018.95 11,591.77 14,621.28 

รวม 55,824.90 50,292.05 52,249.95 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั VLPG ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร ปตท. จาํนวน 2 คน และ 
ตวัแทนจาก PVGAS South จาํนวน 3 คน 

 (4) การเงิน 
  ผลการดาํเนินงานของ VLPG ปี  2554 - 2556 มีดงัน้ี 

                                                                                     หน่วย : ลา้นดองเวยีดนาม 
งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,161,477 1,188,155 1,186,021 
รายไดร้วม 1,189,792 1,215,536 1,205,776 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 1,159,909 1,189,500 1,186,752 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 29,883 26,036 19,024 
สินทรัพยร์วม 462,939 350,557 313,358 
หน้ีสินรวม 326,726 248,574 223,114 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 136,213 101,983 90,244 

2.2.2.5 บริษัท ไทยลู้บเบลน็ดิง้ จํากดั (TLBC) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดย ปตท. สัดส่วนร้อยละ 48.95 กบั บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
สัดส่วนร้อยละ 51.05 จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  18  กุมภาพนัธ์  2540  เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการผสมและบรรจุผลิตภณัฑ์
หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ลา้นบาท  

 บริษทัมีโรงผสมนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในการผสมนํ้ ามนัหล่อล่ืนตลอดจนการบรรจุผลิตภณัฑ์และ
บรรจุหีบห่อท่ีทนัสมยั มีระบบควบคุมท่ีสามารถติดตามการทาํงานไดใ้นทุกขั้นตอน โรงงานไดรั้บการออกแบบให้สามารถทาํ
การผสมนํ้ามนัหล่อล่ืนคุณภาพสูง ตลอดจนการบรรจุผลิตภณัฑล์งในภาชนะขนาดเลก็ไดใ้นอตัรา 56  ลา้นลิตรต่อปีดว้ย 1 กะการ
ทาํงานต่อวนัและ 230 วนัต่อปี รวมทั้งติดตั้ง Loading Arm เพ่ือทาํการจ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนทางรถยนต ์ ปัจจุบนับริษทัสามารถผลิต
นํ้ามนัหล่อล่ืนไดม้ากกวา่ 100 ชนิดและความหลากหลายของบรรจุภณัฑ ์(SKU) มากกวา่ 200 SKU  

 (1) การจดัหา 

 วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบดว้ยนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานท่ีส่งมาโดยทางรถยนตจ์ากบริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (TLB) และ 
สารเพ่ิมประสิทธิภาพ (additives) มีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ โดยผูว้่าจา้งผสม/บรรจุ เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบทั้งนํ้ ามนัหล่อล่ืน
พ้ืนฐานและ additives รวมทั้งการกาํหนดสูตรการผสมนํ้ามนัหล่อล่ืนตามชนิดผลิตภณัฑใ์หก้บั TLBC  

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทัรับจา้งผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืนใหแ้ก่ลกูคา้ โดยมีปริมาณการผสมและบรรจุในปี 2554-2556 เป็นดงัน้ี 

               หน่วย : ลา้นลิตร 
ผสม/บรรจุ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
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ผสม 54.12 61.83 65.13 
บรรจุ 47.35  56.91 59.50 

 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั TLBC ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน  4 คน เป็นผูบ้ริหารของ ปตท. ทั้งหมด 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ TLBC ในปี 2554-2556 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556  
รายไดจ้ากการขายและบริการ 133 139 140 
รายไดร้วม 142 148 147 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 112 116 121 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 29 32 27 
สินทรัพยร์วม 509 427 375 
หน้ีสินรวม 177 85 31 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 332 342 344 

2.2.2.6 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 

บริษทัร่วมทุน Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. จดัตั้งบริษทัข้ึนวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2542 โดย ปตท. ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมกบั
บริษทั Keloil Bottling Sdn. Bhd. ในอตัราส่วน 40 : 60 ตามลาํดบั เพ่ือดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย เรียกชาํระแลว้ 5.4 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 

บริษทัมีโรงบรรจุ 2 แห่ง ตั้งอยูท่ี่ Bachok และ Bukit ซ่ึงทั้ง 2 โรงบรรจุน้ีมีขีดความสามารถในการบรรจุแต่ละแห่ง 
3,000 เมตริกตนัต่อเดือน 

(1) การจดัหา 

 จดัหา LPG จาก ปตท. และผูค้า้ในประเทศมาเลเซีย 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์LPG เป็น 2 ประเภท คือ แบบถงัท่ีบรรจุเพ่ือการขายปลีก  (Cylinder) และแบบถงั
ใหญ่ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั KPL ประกอบดว้ยกรรมการไม่เกิน 10  คน (เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน และ
ตวัแทนจาก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จาํนวน 6 คน) ปัจจุบนับริษทัมีการแต่งตั้งจาํนวน 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร ปตท. จาํนวน 3 
คน และผูแ้ทนจาก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จาํนวน 2 คน 

 (4)  การเงิน 
  ผลการดาํเนินงานของ KPL ปี  2554 - 2556 มีดงัน้ี 
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                                                                        หน่วย : ลา้นริงกิต 
งบรวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 94 46 39 
รายไดร้วม 95 47 40 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 98 50 44 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (3) (3) (4) 
สินทรัพยร์วม 41 26 24 
หน้ีสินรวม 44 32 33 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (3) (6) (9) 

 

2.2.2.7 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จํากดั (THAPPLINE) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั จดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 8,749 
ลา้นบาท โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุน้ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 36.44 
เพ่ือใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนัทางท่อ  

(1) ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ปัจจุบนัระบบท่อส่งนํ้ามนั Thappline ประกอบดว้ย 3 เส้นทางหลกัคือ 

 ระบบท่อส่งนํ้ามนัศรีราชา-สระบุรี มีความยาวทั้งส้ิน 255 กิโลเมตร สามารถขนส่งนํ้ามนัได ้26,000 ลา้นลิตรต่อปี 
มีเส้นทางเร่ิมตน้จากสถานีส่งนํ้ามนัตน้ทางศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงจะรับนํ้ามนัจากโรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่  โรง
กลัน่นํ้ ามนัไทยออยล์  คลงันํ้ ามนัของ ปตท. และคลงันํ้ ามนัของบริษทั ชลบุรี เทอร์มินลั จาํกดั (BP/Q8) ไปยงั
ปลายทางท่ีคลงันํ้ามนัลาํลกูกาและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งนํ้ ามนัอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการไดข้ยายระบบท่อจากคลงันํ้ ามนัลาํลูกกาไปยงัท่าอากาศยาน
สุวรรณภมิู ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร สามารถส่งนํ้ามนัอากาศยานไดป้ริมาณ 3,000 กวา่ลา้นลิตรต่อปี 

 ระบบท่อส่งนํ้ ามนัมาบตาพุด - ศรีราชา เป็นการไดข้ยายระบบท่อส่งนํ้ ามนัจากศรีราชาไปเช่ือมต่อยงัโรงกลัน่
นํ้ ามนัของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์
น่ิง จาํกดั ท่ีจงัหวดัระยองมีความยาวท่อประมาณ 67 กิโลเมตร สามารถขนส่งนํ้ามนัไดป้ระมาณ 7,200 ลา้นลิตรต่อ
ปี  

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทัใหบ้ริการการขนส่งนํ้ามนัทางท่อแก่ผูค้า้นํ้ ามนัในประเทศไทย โดย Thappline มีคลงันํ้ามนั 2 แห่ง ท่ีอาํเภอ
ลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี และท่ีอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี เพ่ือเป็นศนูยก์ลางการจ่ายนํ้ามนัไปยงัปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีท่อแยกไปยงัคลงันํ้ามนัของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีบริเวณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยท่ีปริมาณการใหบ้ริการในปี 2554 - 2556 เป็นดงัน้ี         
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                                                                                                      หน่วย  :  ลา้นลิตร 
ชนิดของนํา้มนัทีข่นส่ง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

Base Gasohol 95 670  648  1,241  
Base Gasohol 91 666  779 1,153 
ULG 0 0 263 
ULR 1,139  1,190  20  
Hi Speed Diesel 6,571 7,563 7,563 
JET A-1 3,432 3,110 3,277 
รวม 12,479 13,290 13,517 

  (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั THAPPLINE ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด  11 คน เป็นผูบ้ริหารของ ปตท. 3 คน และเป็น
ผูแ้ทนจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจาก ปตท. 1 คน และเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้อ่ืน 7 คน 

  (4)   การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ THAPPLINE ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี 
                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556  
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,922 3,089 3,131 
รายไดร้วม 2,968 3,177 3,225 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 2,515 2,494 2,446 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 453 683 780 
สินทรัพยร์วม 32,945 31,908 31,110 
หน้ีสินรวม 3,371 6,559  4,991  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 29,574 25,349 26,119 

2.2.2.8 บริษัท พีทีที แทงค ์เทอรมิ์นลั จาํกดั (PTT Tank) 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT Tank) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 โดยการถือหุ้นจากบริษทั ปตท 
จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2,500,000,000 บาท (หุน้ละ 100 บาท) มีวตัถุประสงค์
ในการจดัตั้งบริษทัเพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการเกบ็และขนถ่ายเคมีภณัฑเ์หลว นํ้ามนั และก๊าซสาํหรับลกูคา้ในกลุ่ม ปตท. 

บริษทัฯ ใหบ้ริการท่าเทียบเรือ และบริการ รับ-เกบ็-จ่าย ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทักลุ่ม ปตท. ในเขตพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษทัเร่ิมใหบ้ริการในเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2554  มีท่าเทียบเรือ 2 ท่า Maximum 
Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสามารถรองรับผลิตภณัฑผ์า่นท่าไดสู้งสุด 2,000,000 ตนัต่อปี มี Throughput Rate 600,000 ตนั/ปี 
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(Utilization 30%) และมีถงัเกบ็ผลิตภณัฑเ์หลวทั้งส้ิน 7 ถงั ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการ ไดแ้ก่ Sulfuric Acid, Propylene, 
Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia และ LPG 

(1) การบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 5 ท่าน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. ทั้งหมด 

(2) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของ PTT Tank ในปี 2554 - ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
                     หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 361 709 731 
รายไดร้วม 404 727 757 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 307 476 501 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 97 252 256 
สินทรัพยร์วม 4,359 4,462 4,495 
หน้ีสินรวม 1,801 1,643 1,480 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,558 2,819 3,016 

(3) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัไดรั้บโอนสัญญาจาก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ทาํสัญญากบัการนิคมอุตสาหกรรม 
(กนอ.) ไว ้จาํนวน 2 สัญญา ไดแ้ก่ สัญญาการใชพ้ื้นท่ีภายในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 1 ส่วนขยาย เน้ือท่ี
ประมาณ 57.8 ไร่ เพ่ือก่อสร้างคลงัเก็บสินคา้เหลว และสัญญาร่วมดาํเนินงาน เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ  

บริษทัฯ มีการลงทุนในโครงการในปี 2556 ดงัต่อไปน้ี 

 โครงการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพท่าเทียบเรือท่ี 2 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบถ่าย LPG ลงเรือแลว้เสร็จ 

 เร่ิมก่อสร้างโครงการ NGL Pipeline, Solvent Pipeline, Ammonia Truck Loading and Pipeline, LPG Truck 
Loading  

 
2.2.3  หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ย การจดัหา การนาํเขา้ การส่งออก และการคา้ระหว่าง
ประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได้แก่ นํ้ ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวม
ผลิตภณัฑ์พลาสติก) ตวัทาํละลายและเคมีภณัฑ์ รวมทั้ง การจดัหาการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ดาํเนินธุรกิจให้แก่บริษทัภายในกลุ่ม ปตท. และการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจภายนอก โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือสร้างความ
มัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บักลุ่ม ปตท. 

 ดว้ยธุรกรรมทางการคา้ของหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจ ทั้งจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ความน่าเช่ือถือของคู่คา้ ความปลอดภยัในการขนส่ง รวมถึงภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน 
หน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศจึงกาํหนดให้มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดา้นและเทียบเท่าบริษทั
นํ้ ามนัชั้นนาํในต่างประเทศ  ในดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นราคาจะมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั 
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ผา่นการวเิคราะห์สถานการณ์ตลาดต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ดและการใชเ้คร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงราคาท่ีเหมาะสม อาทิเช่น 
การซ้ือขายในตลาดล่วงหนา้และตลาดอนุพนัธ์ เป็นตน้ ในดา้นการควบคุมความเส่ียงดา้นธุรกรรม มีการใชร้ะบบ Trading Control 
System (TCS) ซ่ึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทาํให้ฝ่ายควบคุมความเส่ียง สามารถตรวจสอบขอ้มูลและรายละเอียดของทุกๆ 
ธุรกรรมทางการคา้ท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายปฏิบติัการได ้นอกจากน้ี มีการควบคุมความเส่ียงดา้นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชนจากการขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยการจดัหาและควบคุมการขนส่งผลิตภณัฑต่์างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และขอ้กาํหนดในระดบัสากล 

 หน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ไดจ้ดัตั้งบริษทัและตวัแทนในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขยาย
ตลาดการคา้สากลและมุ่งไปสู่การเป็นผูน้าํธุรกิจการคา้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสากล ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั 
(PTT International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ สํานกังานตวัแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และสาํนกังานตวัแทนในกรุงจาการ์ตา (PTT International Trading Jakarta Representative) ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีธุรกรรมการคา้มากกวา่ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภมิูภาคทัว่โลก  

2.2.3.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องการคา้ระหวา่งประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1)  นํ้ามนัดิบ (Crude oil) 

นํ้ามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน คุณภาพของนํ้ามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของอินทรีย
สารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอ่ืนๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่น ความดนั และอุณหภมิูใตพ้ื้นผวิโลก ในประเทศไทยมี
แหล่งนํ้ามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีขดุพบและนาํข้ึนมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของความ
ตอ้งการนํ้ามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศไทย ดงันั้นจึงตอ้งนาํเขา้นํ้ามนัดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศใน
ตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน คูเวต ซาอุดิอารเบีย เยเมน และกาตาร์ เป็นตน้ และนํ้ามนัดิบจากกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงนํ้ามนัดิบจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น รัสเซีย อาเซอร์ไบจนั  แอฟริกาใต ้และ 
อเมริกาใต ้เป็นตน้ 

2)   คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือก๊าซธรรมชาติเหลว  เป็นก๊าซธรรมชาติท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซเม่ืออยูใ่ตดิ้นภายใตค้วามดนั  แต่จะเปล่ียน
สถานะเป็นของเหลวเม่ือถูกนาํข้ึนมาอยูบ่นผิวดิน ถือวา่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทท่ีประเทศไทยใช้
ในปัจจุบนันั้นไดจ้ากการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศกวา่ร้อยละ 75 และท่ีเหลือนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ปัจจุบนัโรงกลัน่นํ้ ามนั
ไดใ้ชค้อนเดนเสทมากลัน่โดยตรงหรือผสมกบันํ้ ามนัดิบเพ่ือใชก้ลัน่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดน้ั้นจะเหมือนกบัการกลัน่ดว้ยนํ้ ามนัดิบชนิด
เบา  

3)   ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Oil Refined Product) 

 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) นํ้ามนัเช้ือเพลิง
เคร่ืองบิน (Aviation Fuel) นํ้ามนัดีเซล (Gasoil) นํ้ามนัเตา (Fuel oil) 

 นํ้ามนัก่ึงสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ VGO, Decant oil, LSWR เป็นตน้ 
 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) 
 ผลิตภณัฑพิ์เศษอ่ืนๆ เช่น ยางมะตอย (ASPHALT)  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 83 

4)   ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัทาํละลาย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 Feedstock & By-Product ไดแ้ก่ Naphtha, Pygas 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มโอเลฟินส์ ไดแ้ก่ Ethylene, Propylene, C4 Raffinate, n-Butane เป็นตน้ 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มอะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo 

hexane, Phenol  
 เคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ MTBE, Sulfuric Acid, Ammonia 
 ตวัทาํละลาย ไดแ้ก่ Methanol, Acetone, Ethanol 

5)   ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น 
 ถ่านหิน (Coal) 
 นํ้ามนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil) 

2.2.3.2 การจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ของหน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ จาํแนกออกเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
1) ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 
2) ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป 
3) ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัทาํละลาย 
4) ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

1)   ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งการจดัหา นาํเขา้ การคา้นอกประเทศ ท่ีเก่ียวกบันํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสท ทั้ง
จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศให้กบัโรงกลัน่ทั้งในและนอกประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์หาโอกาสทางการคา้ การ
แลกเปล่ียน (Physical Swap) การจา้งกลัน่ (Processing) นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลกาํไรและความสมดุลในระบบ รวมทั้ง
การดูแลใหมี้การใชน้ํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศอยา่งคุม้ค่า  

 (1) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณนํ้ ามนัดิบในประเทศค่อนขา้งจาํกดัและมีสถานะเป็นผูน้าํเขา้นํ้ ามนัดิบ ดงันั้น 

นํ้ามนัดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งใชอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด โดยปัจจุบนั ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบในประเทศจากแหล่งนํ้ามนัดิบ 
ต่างๆ ไดแ้ก่ สิริกิต์ิ (เพชร) กาํแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญา้และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วเิชียรบุรี) นาสนุ่นตะวนัออก (เอน็เอสอี) ปัตตานี จสัมิน ทานตะวนั เบญจมาศ บวัหลวง และสงขลา โดย ปตท. จะซ้ือนํ้ามนัดิบ
ในประเทศบางส่วนจากผูไ้ดรั้บสัมปทานต่างๆ และจาํหน่ายนํ้ามนัดิบดงักล่าวใหก้บัโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศ  

(2) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากแหล่งต่างประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบใหโ้รงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท. ถือหุน้ และรวมถึงการดาํเนินการขนส่งใหบ้างส่วน 

โดยโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทใหท้ั้งหมดไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จาํกดั) มหาชน(PTTGC)  
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP)  และบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ส่วนโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหาให้
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ไดแ้ก่ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  (SPRC) ซ่ึง ปตท.จดัหาใหป้ระมาณร้อยละ 36.00 และ
จดัหาใหบ้ริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ประมาณร้อยละ 49.10  ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดม้ากกวา่สัดส่วนการถือ
หุ้น และอาจขายนํ้ ามนัดิบและขนส่งให้กบัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุ้น ข้ึนอยูก่บัการเสนอราคา การประมูล และเง่ือนไข
ทางการคา้ต่างๆ 
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ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบเพ่ือนาํเขา้ใหแ้ก่โรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 5 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูคิ่ดเป็นปริมาณทั้งส้ินเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบเพ่ือการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงัทาํหนา้ท่ีเป็น 
Trading Arm ใหก้บั ปตท.สผ. สาํหรับนํ้ามนัดิบทั้งในและต่างประเทศท่ี ปตท.สผ. เขา้ร่วมลงทุน 

นอกจากการจดัหานํ้ ามนัดิบต่างประเทศเพ่ือนาํเขา้มาผลิตในประเทศไทย แลว้ ปตท. ไดมี้การจดัหานํ้ ามนัดิบ
ต่างประเทศเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ หรือท่ีเรียกวา่ธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นการจดัหานํ้ ามนัดิบจากประเทศผูผ้ลิต
ทัว่โลก แลว้ส่งไปขายยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการ ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดแ้ละกาํไรจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นฐานในการ
สร้างความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ 

 (3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งคอนเดนเสทใหโ้รงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ โดยมี PTTGC ซ่ึงเป็น

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้สายอะโรเมติกส์ท่ีใชค้อนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต โดย 
ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจากผูไ้ดรั้บสัมปทานในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแหล่งเชฟรอน (ยโูนแคลเดิม) ไพลิน และ
บงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคาตลาดโดยอิงกบัราคาตน้ทุนบวกค่าดาํเนินการ อยา่งไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทท่ี 
PTTGC ตอ้งการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถขายใหแ้ก่โรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศได ้โดยปัจจุบนั ปตท. 
ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยล ์และโรงกลัน่บางจาก  หรือหากคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมี
การนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  เป็นตน้ 

 ปริมาณการจัดหานํา้มันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท.  
                                                                                                                                                                                          หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ท่ีมา : ปตท. 

2)   ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป นํ้ ามนัก่ึงสาํเร็จรูป และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคา้ ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะห์หาโอกาสในการทาํการคา้ การ
แลกเปล่ียน (Physical Swap) นํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากโรงกลัน่ใน
ประเทศในส่วนท่ีเกินความตอ้งการใชใ้นประเทศเพ่ือการส่งออกจากโรงกลัน่ ทั้งในส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้นอยู ่ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทย
ออยล ์โรงกลัน่ PTTGC โรงกลัน่ SPRC  และโรงกลัน่ IRPC โดยการเจรจาขอซ้ือตรงจากโรงกลัน่หรือการเขา้ประมูลซ้ือจากโรง
กลัน่ และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุ้น โดยราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาด
และการแข่งขนั  

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

นํ้ามนัดิบในประเทศ 28.2 9.5 27.7 8.5 36.6 10.9 
คอนเดนเสทในประเทศ 29.7 10 33.0 10.2 33.1 9.9 
นาํเขา้นํ้ามนัดิบ 159.8 54 171.5 52.8 147.2 44.0 
นาํเขา้คอนเดนเสท 15.8 5.3 12.6 3.9 13.0 3.9 
การคา้นํ้ามนัดิบ/คอนเดน
เสทระหวา่งประเทศ 

62.8 21.2 
 

79.7 
 

24.6 104.5 31.3 

รวมทั้งส้ิน 296.3 100.0 324.5 100.0 334.4 100.0 
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  นอกจากน้ียงัดาํเนินการนาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชใ้นประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนสูง และ
การส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ท่ีเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั ปตท. มีศกัยภาพในการ
ส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปไปยงัทุกภมิูภาคทัว่โลก โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก  

 

3)   ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัทาํละลาย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 ดาํเนินการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศในผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีตน้นํ้าและกลางนํ้า ทั้งในส่วนของ
ผลิตภณัฑส์ายอะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ ตลอดจนเคมีภณัฑแ์ละตวัทาํละลาย ครอบคลุมทั้งวตัถุดิบ ผลิตภณัฑห์ลกั และ
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากโรงกลัน่และโรงปิโตรเคมี ไม่รวมผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือโพลีเมอร์ ปตท. เป็นผูส่้งออกหลกัของ
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีเหลือเกินความตอ้งการของ PTTGC ในสายอะโรเมติกส์ อาทิเช่น Benzene และ Paraxylene  นอกจากน้ี 
ปตท. ยงั เพ่ิมโอกาสทางการคา้โดยเขา้ไปประมูลซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ จาก โรงงานปิโตรเคมีอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
เพ่ือการสร้างรายไดแ้ละกาํไรจากการทาํการคา้สากลโดยครอบคลุมทุกภมิูภาคของโลก 

4)   ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทอ่ื์นๆ 

 มีการขยายธุรกรรมการคา้ถ่านหิน (Coal) และ นํ้ ามนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil) ท่ีมีปริมาณเกินความตอ้งการใช้
ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการคา้ในตลาดท่ีกวา้งและหลากหลายยิ่งข้ึน โดยการใชอ้งคค์วามรู้และเครือข่ายทางการคา้
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในการขยายโอกาสทางการคา้ไปยงัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ โดยหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศมีความมุ่งมัน่
ท่ีจะขยายธุรกรรมการคา้ผลิตภณัทอ่ื์นๆใหห้ลากหลายมากข้ึน เป็นการสร้างโอกาสให ้ปตท. กา้วไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆต่อไป 

2.2.3.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
1) การคา้อนุพนัธ์ 
2) จดัหาการขนส่งต่างประเทศ 

1)  การคา้อนุพนัธ์ (Derivatives Trading) 

 บริหารความเส่ียงราคาจากธุรกรรมการคา้ การกลัน่ การผลิต ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ทั้งการคา้
ในประเทศและการคา้ระหวา่งประเทศใหก้บั ปตท. รวมทั้งบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยทาํการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้
อนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการทาํการคา้และความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดว้ยวิธีการทาํ Paper Swap หรือ 
Option เพ่ือ Lock กาํไรคงท่ีแน่นอน ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อปตท. 

 2)  จดัหาการขนส่งต่างประเทศ (International Chartering) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศเป็นหน่วยเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
โดยรับผิดชอบการจดัหาเรือขนส่ง และบริหารจดัการเรือ Time Charter การนาํเขา้ส่งออกนํ้ ามนัดิบ นํ้ามนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑ์
พิเศษ และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ของหน่วยงานภายใน ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงานภายนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
และนอกประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

2.2.3.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)  

ปี 2556 หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศมีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 1,491,498 ลา้นบาท  
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ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกจิการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลติภัณฑ์ 
 

ผลติภณัฑ์ 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จําหน่าย 
(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จําหน่าย 
(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จําหน่าย 

(ล้านลติร) 

ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ       
- นํ้ามนัดิบ 841,676 39,683  951,900   43,686  962,386 45,612 

- คอนเดนเสท 155,910 7,422  164,339   7,913  154,335 7,549 
- นํ้ามนัสาํเร็จรูป  233,116 11,358  365,085   17,556  292,114 15,303 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 112,311 4,221  88,097   3,184  82,664 3,173 
รวมธุรกจิการค้าระหว่าง
ประเทศ 

1,343,013 62,684  1,569,421   72,339   1,491,499  71,637 

                     ท่ีมา: ปตท. 

2.2.3.5 บริษัท ปตท.ค้าสากล จํากดั (PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)) 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 
2543 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียน 6,100,000 เหรียญสิงคโปร์ และ ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ 100% มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้าง
เครือข่ายการคา้ระหวา่งประเทศของ ปตท.ในการทาํธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือหารายได ้สร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายขีด
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ Out-Out Trading 

บริษทั PTTT มีหนา้ท่ีรับผิดชอบขยายการทาํการคา้ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การคา้พลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนิน
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือการสนบัสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.  และสร้างรายไดจ้ากต่างประเทศ  โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือทาํการคา้สากลเต็มรูปแบบ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั ปตท. อาทิ การจาํหน่ายนํ้ ามนัเติมเรือในตลาด
สิงคโปร์และมาเลเซีย การเป็น Trading Arm ให ้ปตท.ในการแสวงหาแหล่งวตัถุดิบและตลาดใหม่ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค  และ
การเกบ็ ผสมและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั 

บริษทั PTTT มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) สาํนกังานตั้งอยูท่ี่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม มุ่งเน้นธุรกรรมแถบตะวนัออกกลางและ
แอฟริกา และมีสาํนกังานตวัแทน 2 แห่ง คือ สาํนกังานตวัแทนเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading 
Guangzhou Representative) ทาํหน้าท่ีประสานงานการคา้และขอ้มูลทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาค
ใกลเ้คียง และสาํนกังานตวัแทนในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ทาํ
หนา้ท่ีประสานงานการคา้และขอ้มูลทางการตลาดในประเทศอินโดนีเซียและภมิูภาคใกลเ้คียง 

 การบริหารงานของบริษทั PTTT มีคณะกรรมการบริษทัทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร ปตท. 4 คน และผูแ้ทน
จากกระทรวงการคลงั 1 คน 
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 ผลการดาํเนินงานของบริษทั PTTT และบริษทัยอ่ย ปี 2554 - ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

 

 

 

                                                                         หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,930 6,145 11,570 
รายไดร้วม 4,917 6,147 11,574 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) (4,902) (6,184) (11,570) 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 14.88 (37.26) 4.13 
สินทรัพยร์วม 396.4 969.9 1,652.6 
หน้ีสินรวม 364.4 975.1 1,653.7 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 32.0 (5.2) (1.1) 

 
2.2.4 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่  

ปตท. ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผา่นบริษทัในเครือซ่ึง ปตท. มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm's 
Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท. เขา้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี หน่วยธุรกจิการกลัน่ 
1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 
3. บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 
4. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 
5. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกดั 
6. บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง  จาํกดั   
7. บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั            
8. บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั 
9. บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) 
3. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  
4. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 

2.2.4.1 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี 

2.2.4.1.1  บริษัท พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)  (PTTGC) 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมบริษทัตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท.                          
อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดรั้บมาซ่ึง
ทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบทั้ งหมดของทั้ งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย เพ่ือก้าวข้ึนเป็น                        
แกนนาํของธุรกิจเคมีภณัฑ ์(Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.89
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ภายหลงัจากการควบรวมบริษทัระหวา่ง PTTAR กบั PTTCH แลว้นั้น บริษทัใหม่จะคงไวซ่ึ้งกิจการเดิมของทั้งสองบริษทั ซ่ึงแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัตามประเภทของธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสาธารณูปการ โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2,888,000 ตนั
ต่อปี แยกเป็น เอทิลีน 2,376,000 ตนัต่อปี และโพรพิลีน 512,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยได้
อ่ืนๆ ได้แก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊าซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker 
Bottom) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยงัผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าใชใ้นอุตสาหกรรม 

  ธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง โดยมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเม 
ติกส์รวม 2,259,000 ตนัต่อปี แยกเป็น พาราไซลีน 1,195,000 ตนัต่อปี เบนซีน 662,000 ตนัต่อปี ไซ
โคลเฮกเซน 200,000 ตันต่อปี ออร์โธไซลีน 66,000 ตันต่อปี โทลูอีน 60,000 ตันต่อปี และ 
มิกซ์ไซลีนส์ 76,000 ตนัต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ โดยมีกาํลงัการผลิต แบ่งตามประเภทผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก ไดแ้ก่ เม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตนัต่อปี เมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนความ
หนาแน่นตํ่า (LDPE) 300,000 ตนัต่อปี เมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น (LLDPE) 
400,000 ตนัต่อปี และ เมด็พลาสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตนัต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภณัฑเ์อทิลีนออกไซด ์โดยมีกาํลงัการผลิตแบ่งตามประเภทผลิตภณัฑด์งัน้ี   
โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) 395,000 ตนัต่อปี เอทานอลเอมีน 50,000 ตนัต่อปี และอีทอกซีเลท 
50,000 ตนัต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยมีกาํลังการผลิตแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังน้ี เมทิล 
เอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล ์380,000 ตนัต่อปี กลีเซอรีน/ไตรอะซิติน 107,000 ตนัต่อปี แฟตต้ี
แอซิด 315,000 ตนัต่อปี โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 53,500 ตนัต่อปี และพลาสติกชีวภาพโพลีแลคไทด์
(PLA) 75,000 ตนัต่อปี  

 กลุ่มผลิตภณัฑช์นิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีกาํลงัการผลิตแบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์
ดงัน้ี ฟีนอล 120,000 ตนัต่อปี บิสฟีนอล เอ 90,000 ตนัต่อปี โทลูอีนไดไอโซไซยาเนต(TDI) 63,750 
ตนัต่อปีเฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนตและอนุพนัธ์ 17,850 ตนัต่อปี 

 กลุ่ม 2 ธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป 

 ดาํเนินการกลัน่นํ้ ามนั และจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป โดยมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวนั และสามารถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมคุณภาพสูงไดห้ลายประเภท
ดว้ยกาํลงัการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวนั ไดแ้ก่ นํ้ ามนัสําเร็จรูปชนิดเบา ประกอบดว้ย ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และรีฟอร์เมท นํ้ ามนัสําเร็จรูปก่ึงหนกัก่ึงเบา ประกอบดว้ย นํ้ ามนัอากาศยาน 
นํ้ามนัดีเซล และนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั ประกอบดว้ย นํ้ามนัเตา 

 กลุ่ม 3 ธุรกิจการใหบ้ริการและอ่ืนๆ 

 สาธารณูปการ ประกอบดว้ย ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าใชใ้นอุตสาหกรรม 

 งานบริการเกบ็และขนถ่ายผลิตภณัฑ ์
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โรงงานของ PTTGC คงไวซ่ึ้งโรงงานเดิมของทั้งสองบริษทั โดยโรงงานเดิมของ PTTCH และ PTTAR ตั้งอยูใ่นเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  

 

 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และ                      

ราฟฟิเนท ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหาจากแหล่งในประเทศ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซฯของ
ปตท. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว ในส่วนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟิเนทเป็นผลิตภณัฑภ์ายในบริษทั 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ 1) นํ้ามนัดิบ โดยนาํเขา้
จากต่างประเทศ  2) คอนเดนเสทจดัหาในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศบางส่วน   โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบให ้
PTTGC ตาม สัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2552 ตามชนิดและปริมาณท่ี PTTGC กาํหนด ดว้ยราคาตลาดสาํหรับคอนเดนเสท ปตท.ทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว
กบั PTTGC โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสท โดยอิงกบัตะกร้าราคานํ้ามนัดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) การจดัจาํหน่าย 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มโอเลฟินส์ PTTGC มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟินส์ระยะยาวกบักลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง 

ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุน้หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี PTTGC ไดส้วมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของบริษทั 
ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  

ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE  PTTGC ไดท้าํสัญญากบัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ (Domestic Agent) และกบั                  
คู่คา้สากล (International Trader) เพ่ือจาํหน่ายเมด็พลาสติก HDPE ภายใตเ้คร่ืองหมายทางการคา้ “InnoPlus” โดย PTTGC ได้
จาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมดผา่นบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง PTTGC  
ปตท. และ IRPC ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินธุรกิจทางการตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและต่างประเทศให้กบับริษทั
ในกลุ่มปตท. 

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป PTTGC ไดจ้าํหน่ายตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Product Offtake Agreement) โดย 
ปตท. จะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก PTTGC ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตามกาํลงัการผลิตใน
ปัจจุบนั ดว้ยราคาตลาดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภณัฑจ์าก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 
PTTGC ร้อยละ 100 ของปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ PTTGC ผลิตไดจ้ากหน่วยน้ี  

 ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ PTTGC ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดผา่น ปตท. ภายใตส้ัญญาระยะยาว โดย ปตท. 
เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ของ PTTGC  และให ้PTTGC เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้โดยตรง  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ PTTGC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร

และตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 6 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรง
ตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTGC ซ่ึงรวมถึงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย  

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบของ PTTGC ในปี 2554 - 2556 เป็นดงัน้ี 
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             หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 500,305 565,617 552,881 
รายไดร้วม 504,760 571,973 558,440 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) /1 474,727 537,972 525,163 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 30,033 34,001 33,277 
สินทรัพยร์วม 372,966 436,062 432,362 
หน้ีสินรวม 164,512 198,017 187,129 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 208,454 238,045 245,233 

  ท่ีมา :  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
/1    รวมรายการภาษีเงินได ้ ปี 2554 จาํนวน 3,102 ลา้นบาท, ปี 2555 จาํนวน 1,416  ลา้นบาท และปี 2556 จาํนวน 1,976  ลา้นบาท 
/2    กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ปี 2554  จาํนวน 1,541 ลา้นบาท, 
       ปี 2555 จาํนวน 448 ลา้นบาท และ ปี 2556  จาํนวน  (436)   ลา้นบาท 

 
 2.2.4.1.2  บริษัท พทีทีี โพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (PTTPM) 

(1) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและ 
ต่างประเทศใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท  ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. , PTTGC  และ 
IRPC ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 ตามลาํดบั  

ในส่วนของการจดัหาผลิตภณัฑ ์ PTTPM รับผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก  PE และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากโรงงานผลิต
เมด็พลาสติกของ PTTGC, รับเมด็พลาสติก PP จากโรงงานบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) และเมด็พลาสติก PS จาก
โรงงานบริษทัไทยสไตรีนิคส์ จาํกดั (TSCL) นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัหาผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติกวิศวกรรมและผลิตภณัฑ์เม็ด
พลาสติกชีวภาพ เช่น Nylon 6,  EVA, PBT, PLA และ PBS  และอ่ืนๆ จากการนาํเขา้มาจดัจาํหน่ายเพ่ือสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ 

(2) การจดัจาํหน่าย 
PTTPM จดัจาํหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านตวัแทนจาํหน่าย(Agents) และ    

ขายตรง  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั PTTPM ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร

จาก ปตท. จาํนวน 5  คน นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ
บริษทั 

 (4)   การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTPM ในปี 2554 - ปี 2556 เป็นดงัน้ี       
                                  หน่วย : ลา้นบาท 
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งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 63,461 70,919 76,348 
รายไดร้วม 63,720 71,133 76,666 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 63,520 70,990 76,404 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 200 143 262 
สินทรัพยร์วม 6,625 8,084 9,203 
หน้ีสินรวม 6,141 7,459 8,313 
ส่วนของผูถื้อหุน้   484 625 890 

 2.2.4.1.3 บริษัท เอช็เอม็ซี โปลเีมอส์ จํากดั (HMC) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2526 เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติก Polypropylene (PP) 750,000 ตนัต่อ
ปี โดยโรงงานตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

 ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. ในสัดส่วนการถือหุน้ ร้อย
ละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบหลกัของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซ่ึงจดัหามาจากภายในประเทศภายใตส้ัญญาซ้ือ

ขายระยะยาว 

(2) การจดัจาํหน่าย 
 บริษทัฯ จาํหน่ายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
67:33  

 (3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั HMC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน โดยเป็นผูบ้ริหารและ
ตวัแทนจากปตท. จาํนวน 4 คน  และ ปตท.ไดส่้งตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามขอ้ตกลงท่ีมีระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 (4)    การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั HMC ในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี    

                       หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 29,175 30,360 31,314 
รายไดร้วม 30,835 30,741 31,936 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 25,937 27,240 29,329 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,898 3,501 2,607 
สินทรัพยร์วม 39,685 42,063 41,882 
หน้ีสินรวม 16,064 15,690 15,173 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 23,621 26,373 26,709 

 (5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 
โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบดว้ยโรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตนั

ต่อปี และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตนัต่อปี โดยรับวตัถุดิบเป็นก๊าซโพรเพนประมาณ 388,000 ตนัต่อปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. 
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โดยมุ่งเนน้การผลิตเมด็พลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกวา่เมด็พลาสติก PP Commodity Grade ทัว่ไป ซ่ึงโรงงาน PP 
และ PDH เร่ิมผลิตเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2553 และ 16 กมุภาพนัธ์ 2554 ตามลาํดบั 

 

 2.2.4.1.4  บริษัท พทีทีี อาซาฮี เคมคิอล จํากดั (PTTAC) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 เพ่ือผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล)์ กาํลงัการผลิต 200,000 ตนัต่อปี ซ่ึง
นําไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเส้ือผ้า พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโรงงานผลิตสาร Methyl 
Methacrylate (MMA : เมทิล เมตะคริเลต) กาํลงัการผลิต 70,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA 
โดยจะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ล่าสุดของ AKCC และเป็นคร้ังแรกของโลกท่ีใชก๊้าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในการผลิตสารอะคริโลไน
ไตรลแ์ทนการใชโ้พรพิลีน ท่ีตั้งของโรงงานอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก จงัหวดัระยอง  เพ่ือรองรับความตอ้งการ
ของสาร AN  และ MMA ในประเทศ และส่งออกต่างประเทศบางส่วน  

ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. , Asahi และ Marubeni ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 48.50 : 48.50 : 3  ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

      ใชก๊้าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซฯ ปตท.  และ Acetone จาก บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เป็นวตัถุดิบ                 
หลกัในการผลิต 

(2)      การจดัจาํหน่าย 

      เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 1 ปี 2556 บริษทัฯ จาํหน่ายสาร Acrylonitrile (AN) ในประเทศและ
ส่งออกต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 : 32 และ จาํหน่ายสาร Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 : 82  

(3)     การบริหาร 

       คณะกรรมการ PTTAC ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน โดยเป็นผูบ้ริหารและ
ตวัแทนจากปตท. จาํนวน 3 คน และ ปตท. ไดส่้งตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามขอ้ตกลงท่ีมีระหวา่งผูถื้อหุน้ 

(4)     การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PTTAC ปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

                       หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - 1,279 9,954 
รายไดร้วม 8 1,281 10,327 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 913 1,975 13,295 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (905) (694) (2,968) 
สินทรัพยร์วม 28,722 31,125 30,154 
หน้ีสินรวม 15,198 18,295 20,292 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,524 12,830 9,862 

 

 2.2.4.1.5 บริษัท  พทีทีี โพลเีมอร์โลจิสตกิส์ จํากดั (PTTPL) 
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ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2549  โดย ปัจจุบนั ปตท. ถือหุน้ทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นโลจิสติกส์แบบครบ
วงจรทั้งในและต่างประเทศ ประกอบดว้ย การบริหารจดัการบรรจุภณัฑ ์การบริหารจดัการเกบ็สินคา้ และการบริหารขนส่งสินคา้
ของกลุ่มบริษทั ปตท. ทั้ งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ  ดว้ยระบบการจดัการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  บริษทัฯ สามารถ
ให้บริการงานโลจิสติกส์สําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 2 ลา้นตนัต่อปี  และจะขยายการให้บริการเพ่ิมข้ึนตามการขยายตวัของ
ธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 1,200 ลา้นบาท 

วตัถุประสงค์หลกัของการจัดตั้ งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ข้ึนนั้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษทัปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาด และมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทนัสมยั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในดา้น Achieve Cost Competitiveness และสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.   

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท  พีทีที   โพลีเมอร์  โลจิสติกส์  ตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ี  88 ไร่  ณ  ตําบล 
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง  มีเน้ือท่ีในการจดัเก็บและกระจายสินคา้ประมาณ 95,768 ตารางเมตร เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ในกลุ่ม 
ปตท.  

(1) การบรรจุ การจดัเกบ็ และการบริหารคลงัสินคา้ 

 ปัจจุบนั PTTPL ใหบ้ริการดา้นการบริหารบรรจุภณัฑแ์ละบริหารคลงัสินคา้ โดยผา่นศนูยก์ระจายสินคา้ระหวา่ง
ประเทศท่ีมาบตาพดุ และใหบ้ริการในสถานประกอบการของลูกคา้ในกลุ่ม ปตท. เช่น PTTGC, HMC  และ PPCL เป็นตน้ 

(2) การขนส่งสินคา้ 
PTTPL ใหบ้ริการขนส่งเมด็พลาสติกและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใหบ้ริการขนส่งแบบ 

Multi Modal ทั้งทางรถยนต ์รถไฟ และทางเรือ 

(3)   การบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั PTTPL ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหารจาก 

ปตท. ทั้งหมด  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTPL ซ่ึงรวมถึง
กรรมการผูจ้ดัการ  

(4)   การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTPL ปี 2554 - ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท    

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,381 1,668 1,720 
รายไดร้วม 1,395 1,682 1,736 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 1,118 1,282 1,359 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 277 400 377 
สินทรัพยร์วม 2,942 3,195 3,392 
หน้ีสินรวม 1,429 1,285 1,105 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,513 1,910 2,287 

 

2.2.4.1.6 บริษัท  พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากดั (PTTME)  
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จดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนสิงหาคม 2547 โดยเป็นการถือหุ้นร่วมกนัระหวา่ง บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (60%) 
(ปัจจุบนัคือ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)) และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเร่ิมในการก่อตั้ง
คือ บริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (NPTC)  

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 NPTC ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั อลัลายแอนด์ แพลนเซอร์วิส จาํกดั (APS)  และไดเ้ปล่ียน                   
ผูถื้อหุ้นจากบริษทั Toyo Thai Corporation เป็น บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน)  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2552  ไดเ้ปล่ียนช่ือ 
เป็นบริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจดา้นวิศวกรรม การ
ออกแบบก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการงานซ่อมบาํรุงต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  สํานักงานของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 22/2  ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์   ตาํบลมาบตาพุด  
อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  21150 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นทุนท่ีออก
และชาํระแลว้จาํนวน 136,849,040 บาท และสัดส่วนการถือหุน้ระหวา่ง ปตท. : PTTGC อยูท่ี่ร้อยละ 40 : 60 

(1) การใหบ้ริการ 
 PTTME ใหบ้ริการดา้นซ่อมบาํรุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ ก่อสร้าง และ
งานก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมถึงงานตรวจสอบโรงงาน สาํหรับบริษทัในกลุ่ม ปตท. และลกูคา้ทัว่ไป 
 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTME ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน   

(3) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTME ในปี 2554 - ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,933 2,247 3,715 
รายไดร้วม 1,948 2,252 3,727 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 1,802 2,205 3,723 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 146 47 4 
สินทรัพยร์วม 1,028 1,420 1,853 
หน้ีสินรวม 513 929 1,382 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 515 491 471 

 

2.2.4.1.7 บริษัท พทีที ีเอนเนอร์ยี ่โซลูช่ันส์ จํากดั (PTTES) 
 ปตท. และ บริษทัในกลุ่ม ไดจ้ดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES) เพ่ือใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิควศิวกรรม และดาํเนินงานดา้นต่างๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. โครงสร้างผูถื้อหุน้
ประกอบดว้ย  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนบริษทัละร้อยละ 20 

(1) การใหบ้ริการ  
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      บริษทัดาํเนินธุรกิจในการใหบ้ริการทางเทคนิควศิวกรรมเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่      ดา้นการจดัการพลงังาน , ดา้นการพฒันาโครงการ , ดา้นการจดัการความเส่ียง 
ความปลอดภยัของกระบวนการผลิต  และการปรับปรุงความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์รวมทั้งการพฒันาเทคโนโลยแีละความรู้ความ
ชาํนาญทางดา้นเทคนิคของกลุ่ม ปตท. ใหมี้ศกัยภาพสูง และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ  PTTES ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหารจากปตท. จาํนวน 2 คน และ              

ปตท.ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจากปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 
 (3)  ผลการดาํเนินงานของ PTTES ในปี 2554  - ปี 2556  เป็นดงัน้ี      

                                                                                                                                
                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 86 412 454 
รายไดร้วม 87 417 464 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี)  80 404 447 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 6 13 17 

สินทรัพยร์วม 198 353 410 
หน้ีสินรวม 42 183 223 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 156 170 187 

     
                         2.2.4.1.8  บริษัท พทีทีี เอม็ซีซี ไบโอเคม จํากดั (PTTMCC) 

คณะกรรมการปตท.ในการประชุมนดัพิเศษ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 มีมติเห็นชอบให ้ปตท. จดัตั้ง
บริษทัร่วมทุนกบับริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพ่ือผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพชนิด                       
พอลิบิวทิลีนซคัซีเนต (Polybutylene Succinate หรือ PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสามารถสลายตวัได้
ภายในอุณหภมิูปกติ 

(1) ปตท. และ MCC ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTT MCC Biochem Company Limited 
หรือ PTTMCC) เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 360 ลา้นบาท และในไตรมาส 2/2556  เพ่ิมทุนเป็น 1,500 
ลา้นบาท โดย ปตท. และ MCC ถือหุน้ฝ่ายละเท่ากนั โดย ปตท. และ MCC ถือหุน้ฝ่ายละเท่ากนั  โดยในระหวา่งปี 2554-2556 
บริษทัฯไดด้าํเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

 โครงการ PBS : พฒันาตลาด PBS การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อก่อสร้างโรงงาน คดัเลือกผูรั้บเหมา     
ก่อสร้าง รวมถึงการไดรั้บอนุมติัรายงาน IEE และการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนโครงการจาก BOI โดยเร่ิม
ดาํเนินการก่อสร้างโรงงานในไตรมาส 1/2556   

 การร่วมทุนในโครงการ BSA  : การคดัเลือกเทคโนโลยใีนการผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบ
หลกัในการผลิต PBS รวมถึงศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนและการประมาณการเงินลงทุน  

                (2)  การบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากปตท.จาํนวน 3 คน และ 
MCC จาํนวน 3 คน โดยผูบ้ริหารจาก MCC ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และ ผูบ้ริหารจากปตท. ดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ 

(3) การจดัหาวตัถุดิบ 

        สารตั้งตน้หลกัท่ีใชใ้นการผลิต PBS ไดแ้ก่ Bio-Succinic Acid(BSA) และสาร 1,4 Butanediol (BDO) โดยระหวา่ง
ช่วงท่ีโรงงาน BSA ยงัไม่แลว้เสร็จ บริษทัฯจะนาํเขา้ BSA มาใชใ้นการผลิต  และในส่วนของ BDO นั้นระยะแรกบริษทัฯมีความ
จาํเป็นตอ้งนาํเขา้ ทั้งน้ีบริษทัฯมีแผนท่ีดาํเนินการพิจารณาการลงทุนโครงการผลิต Bio-based BDO ในประเทศไทย โดยจะ
ติดตามการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตกบัผูพ้ฒันาต่อไป 

 
 

(4) การเงิน 
        ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี 

                                                                                                            หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  - - - 
รายไดร้วม  7 8 23 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)  15 37 118 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (8) (29) (95) 
สินทรัพยร์วม  359 329 1,646 
หน้ีสินรวม  7 6 139 
ส่วนของผูถื้อหุน้  352 323 1,507 
 

2.2.4.1.9  บริษัท พทีทีี พเีอม็เอม็เอ จํากดั (PTTPMMA) 
  คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ 
จาํกดั (PTTPMMA) เพ่ือลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเมด็พลาสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) ขนาดกาํลงั
การผลิต 40,000 ตนัต่อปี รวมถึงผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติกดงักล่าว  

(1) ปตท.ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที  พีเอม็เอม็เอ จาํกดั (PTTPMMA) เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ดว้ยทุนจดทะเบียน  
660 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6.60 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

(2)  การบริหาร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 จาํนวน 3 คน เป็นผูบ้ริหารจากปตท.ทั้งหมด  นอกจากน้ีปตท ยงั

ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจากปตท.เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTPMMA ซ่ึงรวมถึงรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ  
  (3) การจดัหาวตัถุดิบ 
       สารตั้งตน้หลกัท่ีใชใ้นการผลิต PMMA ไดแ้ก่ Methyl Methacrylate (MMA) จากบริษทั PTT Asahi Chemical 
Company (PTTAC) 

(4) การดาํเนินงาน 
 ดา้นเทคโนโลยี : ไดล้งนามสัญญาซ้ือ license เทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA  จากบริษทั Asahi   

Kasei Chemicals Corporation ประเทศญ่ีปุ่น  
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 ดา้นวิศวกรรม : ออกแบบโรงงานเบ้ืองตน้ (Basic Engineering Design) พร้อมทั้งออกเอกสารเชิญผูรั้บเหมา
ประมูลงานก่อสร้าง   

 ด้านส่ิงแวดล้อม – รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานแผนและนโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2556 และจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี                     
7 มกราคม 2557  

 ดา้นวตัถุดิบ สาธารณูปโภค และท่ีดิน : อยูร่ะหวา่งติดต่อและเจรจา การซ้ือ-ขาย วตัถุดิบ, สาธารณูปโภค ท่ีดิน  

 การส่งเสริมการลงทุน : โครงการฯไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยไดรั้บบตัรส่งเสริมฯเม่ือ 
วนัท่ี 2 ก.ค. 2556 

(5) การเงิน 
                          ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในตั้งแต่วนัท่ี 17 มิ.ย.-31 ธ.ค.2556  เป็นดงัน้ี 

                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิ 17 มิ.ย.- 31 ธ.ค.2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - 
รายไดร้วม 0.87 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 2.41 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ                (1.54) 
สินทรัพยร์วม                  250 
หน้ีสินรวม                    87 
ส่วนของผูถื้อหุน้                   163 

 

2.2.4.2 หน่วยธุรกจิการกลัน่  
ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่นํ้ ามนัผา่นบริษทัในเครือ 4 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) (SPRC) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) และบริษทั ไออาร์
พีซี จาํกดั(มหาชน) (IRPC)  

ปตท. ดาํเนินธุรกิจขายนํ้ามนัดิบท่ี ปตท. จดัหามาจากแหล่งนํ้ามนัในประเทศและต่างประเทศใหก้บัโรงกลัน่และรับซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่เพ่ือจาํหน่ายต่อให้แก่ลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ปริมาณผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั
สาํเร็จรูปท่ี ปตท. รับซ้ือจะอา้งอิงจากสัดส่วนการถือหุน้ของ ปตท. ในโรงกลัน่นั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมา โรงกลัน่นํ้ ามนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท.  มีกาํลงัการกลัน่และอตัราการใชก้าํลงั
การกลัน่ท่ีเกิดจากการนาํนํ้ามนัดิบเขา้กลัน่ ดงัน้ี 

 
                                                                                                      หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

 
 

โรงกลัน่ 
 
 

 
 

กาํลงั 
การกลัน่
นํ้ามนัดิบ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  
ปริมาณ 
นํ้ามนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 
ใชก้าํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
นํ้ามนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 
ใชก้าํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
นํ้ามนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 
ใชก้าํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

TOP /1 275 283 103 278 101 280 102 
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SPRC/2 155 153 99 161 104 161 104 
BCP/3 120 90 75 77 64  102  85 
IRPC /4 215 160 74 175 81 181 84 
PTTGC/5 145 131 90 146 100 132 91 

     ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน, กลุ่ม ปตท. 
 /1 ในปี 2554 TOP มีการซ่อมบาํรุงหน่วยเพิ่มออกเทนดว้ยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยท่ี 2 และหน่วยกลัน่สุญญากาศหน่วยท่ี 3 รวม

ระยะเวลาประมาณ 19 วนั 
ในปี 2555  TOP หยดุเดินเคร่ืองหน่วยต่างๆ เพื่อทาํการซ่อมบาํรุงตามวาระ ไดแ้ก่ หน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนัดีเซลท่ี 2 
(HDS2: Hydrodesulfurization2) พร้อมเปล่ียนสารเร่งปฏิกิริยาระหวา่งวนัท่ี 4 – 17 พ.ค. 55  หน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 1 (CDU-1) 
หน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนัเบนซินท่ี 1 (HDT-1) และหน่วยกลัน่สุญญากาศท่ี 1 (HVU-1) ระหวา่งวนัท่ี 15 ส.ค. - 10 ก.ย.
55 
ในปี 2556 TOP หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสารเร่งปฏิกิริยาท่ี 1 (CCR-1) ระหวา่งวนัท่ี 21-31 ม.ค.56 และหยดุซ่อม
บาํรุงหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 2 (CDU-2) รวมทั้งหน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนัเบนซินท่ี 2 (HDT-2) ระหวา่งวนัท่ี 5-20 พ.ค. 
56 และหน่วยเพิ่มออกเทนดว้ยสารเร่งปฎิกิริยาท่ี 2 (CCR-2) ระหวา่งวนัท่ี 1-21 พ.ค. 56 

 /2 ในปี 2554 SPRC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ HVGO ตามกาํหนดเวลา ระหวา่งวนัท่ี 6-20 มี.ค. 54 เป็นเวลา 15 วนัต่อเน่ือง 
และหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ PGP และ RFCCU เน่ืองจากการสูญเสียความสมดุลของแรงดนัในวาลว์ตวัหลกัลดตํ่าลง ระหวา่ง
วนัท่ี 6-7 และ 13 มี.ค. 54 เป็นเวลา 3 วนั 

  หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ RFCCU ช่วงเดือน พ.ค. 54 และ ส.ค. 54  เป็นเวลารวมทั้งส้ิน 9 วนั 
  หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ DHTU ตามแผนเน่ืองมาจากการเปล่ียนตวัเร่งปฏิกิริยาและเตรียมการเช่ือมโยงกบักระบวนการผลิต

ใหม่  ระหวา่งวนัท่ี 15 ก.ย. - 21 ต.ค. 54 เป็นเวลารวมทั้งส้ิน  37 วนั 
  ในปี 2555 หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ RFCCU วนัท่ี 24-26 ม.ค. 55 และ 13-17 ส.ค. 55  เป็นเวลารวมทั้งส้ิน 8 วนั หยดุซ่อมบาํรุง

หน่วยกลัน่ DHTU  วนัท่ี13-27  มี.ค. 55 เป็นเวลา 15 วนั และหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่  NHTU ช่วง 22 -30 ต.ค. 55 เป็นเวลา
ทั้งส้ิน 9 วนั 

  ในปี 2556 หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ RFCCU วนัท่ี  20-24 มิ.ย. 56 เป็นเวลารวมทั้งส้ิน 5 วนั 
 /3  ปี 2554  BCP หยดุซ่อมบาํรุงประจาํปีในวนัท่ี 3 ก.พ. – 6 มี.ค. 54 จาํนวน 32 วนั 

   ปี 2555 หยดุซ่อมบาํรุงประจาํปี  ในวนัท่ี 25 พ.ค. -23 มิ. ย. 55 จาํนวน 30 วนั และหยดุซ่อมแซมหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 3 กาํลงั
ผลิต 80 พนับาร์เรลต่อวนัเน่ืองจากอุบติัเหตุติดไฟในหอแยกนํ้ามนัก๊าด วนัท่ี 4  ก.ค. – 5 พ.ย. 55 จาํนวน 125 วนั  

 /4 ในปี 2554 IRPC หยดุซ่อมบาํรุงโรงงานปิโตรเคมีตามกาํหนดเวลา นาน 3 สปัดาห์ ในไตรมาส 1 และหยดุซ่อมบาํรุงใหญ่ตาม
แผน ระหวา่งวนัท่ี 31 ต.ค – 18 ธ.ค. เป็นเวลารวม 49 วนั 

 /5 ในปี 25554 มีการหยดุซ่อมบาํรุงตามแผนระหวา่งวนัท่ี 1 ก.พ. -19 มี.ค. เป็นเวลารวม  47 วนั 
                  ปี 2556  มีการหยดุซ่อมบาํรุงตามแผนระหวา่งวนัท่ี  15 พ.ค. – 21 มิ.ย. เป็นเวลารวม  38 วนั และหยดุซ่อมบาํรุงหน่วย 

Hydrocracking Unit ระหวา่งวนัท่ี 3-11 ก.ค. เป็นเวลา 9 วนั  
 
   

โดยโรงกลัน่มีการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปออกมา ในปี 2554 – ปี 2556 ดงัน้ี 
                                                                                                                                      หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 21 20 19 
นํ้ามนัเบนซิน/2 46 46 59 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด 36 32 37 
นํ้ามนัดีเซล 126 140 139 
นํ้ามนัเตา 32 32 32 
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ยางมะตอย 4 4 4 
อ่ืนๆ 46 54 53 

รวม 310 328 343 
      ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

     หมายเหตุ :  ปริมาณการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตจาก 4 โรงกลัน่ รวมกบัท่ีผลิตจากบริษทั PTTGC 
/1      LPG 1 ตนั เท่ากบั 11.64 บาร์เรล (หรือ 1 บาร์เรล เท่ากบั 0.0859 ตนั) 
/2     รวมนํ้ามนัเบนซินพื้นฐาน  

 
 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ากแต่ละโรงกลัน่ไดมี้การจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัตลาด
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 
 

                                                                                             หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

โรงกลัน่ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปริมาณการ 
จาํหน่าย 

  สัดส่วนการจาํหน่าย 
ในประเทศ / ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณการ 
  จาํหน่าย 

 สัดส่วนการจาํหน่าย 
  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณการ 
  จาํหน่าย 

  สัดส่วนการจาํหน่าย 
  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

TOP  305  87/13  296  88/12 296 84/16 
SPRC  166  81/19  178  78/22 178 81/19 
BCP/1  103  86/14  100  89/11  121  83/17 
IRPC  135  64/36  157  61/39 157 61/39 
PTTGC/2  151  68/32  193  70/30 193 70/30 

 ท่ีมา  : กลุ่ม ปตท. 
 /1 บางจาก มีการจดัหา/แลกเปล่ียนผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่อ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอมาจาํหน่ายในตลาด

ของตนเอง 
/2 PTTGC (PTTAR ในปี 2553) เป็นปริมาณการจาํหน่ายเฉพาะหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบ 

 

2.2.4.2.1   บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) (TOP) 
บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจการกลัน่

นํ้ามนัท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปป้อนตลาดในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่   ทั้งยงัขยายการลงทุนใหค้รอบคลุมธุรกิจการผลิตสารพาราไซลีน ธุรกิจการผลิตนํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า ธุรกิจขนส่งนํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัปิโตรเลียม และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทางเรือและทางท่อ ธุรกิจดา้นการบริหารจดัการเรือ ธุรกิจ
พลงังานทดแทน ธุรกิจสารทาํละลาย และธุรกิจให้บริการดา้นการสรรหาและคดัเลือกบุคคลากรสาํหรับเครือไทยออยล ์ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556  ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วน
ร้อยละ 50.90  

TOP ตั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 ดว้ยกาํลงัการกลัน่นํ้ า
มนัดิบเร่ิมแรก 35,000 บาร์เรลต่อวนั หลงัจากนั้นไดมี้การลงทุนพฒันาและขยายกาํลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ืองจนในปี 2550 มีกาํลงั
การผลิตท่ี  220,000  บาร์เรลต่อวนั จากนั้นในเดือน มิถุนายน 2550 TOP มีกาํลงัการกลัน่เพ่ิมข้ึนจากความสาํเร็จของโครงการ Hot 
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Oil  ซ่ึงทาํการเช่ือมโยงใหร้ะบบของ TLB ส่งความร้อนมาเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ามนัดิบให้สูงข้ึนก่อนเขา้สู่หน่วยกลัน่ท่ี 1 ทาํให้
กาํลงัการกลัน่ของTOP เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 5,000 บาร์เรลต่อวนัเป็น 225,000 บาร์เรลต่อวนั และในเดือน ธันวาคม 2550 การ
ดาํเนินการก่อสร้างหน่วยกลัน่ส่วนขยายเพื่อเพ่ิมกาํลงัการผลิตของหน่วย CDU-3 แลว้เสร็จ ทาํใหปั้จจุบนั TOP มีกาํลงัการกลัน่
เพ่ิมเป็น 275,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 25 ของกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ี TOP จดัวา่เป็นโรงกลัน่
หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 

(1) การผลิต 
TOP จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการ

เลือกใชน้ํ้ ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายคือมี
หน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามนัเตาใหเ้ป็น
นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัอากาศยาน และนํ้ ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมข้ึน การผลิตของ TOP จะใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการนาํเขา้ทั้ งจากแหล่งตะวนัออกกลางผ่านการขนส่งทางทะเล 
สําหรับแหล่งภายในประเทศจะขนส่งทางรถไฟและทางเรือ ทั้งน้ีการเลือกใชน้ํ้ ามนัดิบจะข้ึนอยู่กบัราคาและผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ  

TOP จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปใหก้บั ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงท่ีจะซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการกาํหนด
ปริมาณของผลิตภณัฑ ์ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา POCSA ทั้งน้ีตามขั้นตอนการกาํหนดปริมาณของผลิตภณัฑ ์
ปตท. ตอ้งเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์ ปตท. ตอ้งการ ซ่ึงตอ้งเป็นปริมาณอยา่งนอ้ยร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ 
และ TOP จะแจง้ใหท้ราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ สามารถส่งมอบให ้ปตท. ไดภ้ายในเวลาท่ีตกลงกนั นอกจากน้ี 
ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกคา้รายอ่ืนในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกาํลงั
การผลิตของบริษทัฯ  ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑข์อง TOP เพ่ือการจาํหน่ายในตลาดภายในประเทศใหไ้ดม้ากท่ีสุด และบริษทัฯ ตอ้ง
ตั้งเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการตามความตอ้งการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภณัฑข์อง TOP ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นเชิง
พาณิชยแ์ละในทางเทคนิค เง่ือนไข และขอ้กาํหนดของการซ้ือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปของ TOP   

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกโดยท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้ความจาํนงดงักล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยว่า 12 เดือน แต่ทั้งน้ี คู่สัญญาไม่สามารถแจง้ความจาํนงก่อนครบรอบปีท่ี 13 
นบัจากวนัท่ีสัญญา POCSA มีผลบงัคบัใช ้ 

ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม TOP ไดมี้การดาํเนินโครงการ
ซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษ โดยการผลิตนํ้ามนัดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงลดกาํมะถนัในนํ้ามนัลงไดถึ้ง 7 
เท่า รวมทั้งการติดตั้ง Low NOx Burner เพ่ือลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ การติดตั้งระบบ Continuous Emission 
Monitoring System (CEMs) เพ่ือควบคุมคุณภาพอากาศใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมไปถึงการนาํความร้อนจากไอเสียท่ี
ปล่อยท้ิงจากเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซกลบัมาใชใ้หม่   

(2)   การจาํหน่าย 
ใน ปี 2556 TOP มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 84  และส่งออกประมาณร้อยละ 16 ของ

ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 
 (3)  การบริหาร 

คณะกรรมการของ TOP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการท่ีเป็น
กรรมการ/ผูบ้ริหารจาก ปตท. จาํนวน 3 คนซ่ึงรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ TOP  
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(4) ผลการดาํเนินงานของ TOP ในปี 2554 – ปี 2556  เป็นดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 446,241 447,432 414,599 
รายไดร้วม /1 448,809 451,732 419,047 
ค่าใชจ่้ายรวม /2 433,602 439,076 408,194 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/3 14,853 12,320 10,394 
สินทรัพยร์วม 154,568  170,676 208,519 
หน้ีสินรวม 69,534 79,953 113,681 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 85,034 90,724 94,838 
ท่ีมา  : บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
/1 รวมส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ปี 2554 จาํนวน 72,697 ลา้นบาท ปี 2555 จาํนวน 

72,696 ลา้นบาท และปี 2556 จาํนวน 533,267 ลา้นบาท 
/2 รวมรายการภาษีเงินได ้(เครดิตภาษีเงินได)้  ปี 2554 จาํนวน 5,274 ลา้นบาท และ ปี 2555 จาํนวน 1,789ลา้นบาท และ ปี 2556 

จาํนวน 1,158 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน ปี 2554  จาํนวน 2,126 ลา้นบาท ปี 2555 จาํนวน 2,343 ลา้นบาทและ ปี 2556 
จาํนวน3,786 ลา้นบาท 

   /3  กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  ปี 2554 จาํนวน 354 ลา้นบาท ปี 2555 
จาํนวน 336 ลา้นบาท และปี 2556 จาํนวน 460 ลา้นบาท 

 

(5) การจดัโครงสร้างทางการเงินและการจดัหาเงินกู ้ 
 TOP ไดมี้การบริหารเงินของบริษทัในเครือในเชิงบูรณาการ เพ่ือลดความเส่ียงทางการเงินอนัจะส่งผลให้สามารถ

ประหยดัค่าใชจ่้ายทางการเงินได  ้ทั้ งน้ียงัให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการกระจายแหล่งเงินกู ้สกุลเงินกูแ้ละ
ประเภทอตัราดอกเบ้ียใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจโดยมุ่งเนน้การกระจายความเส่ียงและตน้ทุนการเงินท่ีแข่งขนัไดเ้ป็นหลกั  
 ในดา้นการบริหารการเงินของ TOP และบริษทัในเครือนั้นไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารกระแสเงินสดท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจดัโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความเหมาะสม ซ่ึงจะมีทั้งการปรับเง่ือนไขการกูเ้งิน การกระจายแหล่งเงินทุน เช่น 
การออกหุน้กูเ้พ่ือขายนกัลงทุนสถาบนั และนกัลงทุนรายยอ่ย การเตรียมวงเงินสาํรองจากสถาบนัการเงิน และการออกตัว๋สัญญา
ใชเ้งินระยะสั้ น ทั้งน้ีเพ่ือให้เพียงพอกบัความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวียน TOP ยงัให้ความสําคญักบัระเบียบวินัยทางการเงิน 
(Financial Discipline) เน่ืองจากเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ยวดในการบริหารกิจการท่ามกลางความไม่แน่นอนทางธุรกิจเช่นในปัจจุบนั 
โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัลงทุนสถาบนัในตลาดทุนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้นกัลงทุนมีความมัน่ใจและ
เช่ือถือในการดาํเนินงาน 
 TOP ไดมี้การออกหุน้กูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลกัประกนั จาํนวน 350 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อายขุองหุน้
กู ้10 ปี ประเภทชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียว ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี  9 มิถุนายน 2558 และหุน้กูส้กุลเงินบาทชนิด
ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 5 ชุด จาํนวนรวม 27,750 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 จาํนวน 2,750 ลา้นบาท ปี 
2557 จาํนวน 12,000 ลา้นบาท  ปี 2560 จาํนวน 2,500 ลา้นบาท ปี 2565 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท และ ปี 2570 จาํนวน 7,500 ลา้น
บาท และในปี 2556 TOP ไดอ้อกหุน้กูจ้าํนวน 1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็น หุน้กูร้ะยะเวลาไถ่ถอน 10 ปี จาํนวน 500 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ และหุน้กูร้ะยะเวลาไถ่ถอน 30 ปี จาํนวน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

(6) โครงการขยายงานกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยกลัน่นํ้ ามนัสุญญากาศท่ี 2  (High Vacuum Unit) : เป็นโครงการเพิ่มขีด

ความสามารถในการกลัน่แยกนํ้ามนัเตาชนิดเบา (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออกจากนํ้ามนัหนกั (Short 
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Residue) ซ่ึงนํ้ ามนัเตาชนิดเบาท่ีกลัน่แยกไดเ้พ่ิมข้ึนน้ี สามารถนาํไปเพ่ิมคุณค่าเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปมูลค่าสูงได ้ เช่น นํ้า
มนัเบนซิน และนํ้ามนัดีเซล เป็นตน้ โครงการดงักล่าวครอบคลุมการติดตั้งหน่วยกลัน่ Deep Cut และการปรับปรุงหน่วย
ผลิตต่อเน่ืองอ่ืนๆ โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 3,000 ลา้นบาท ขณะน้ี อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการก่อสร้าง คาดวา่โครงการ
จะแลว้เสร็จและสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 1 ปี 2557 

 โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซท้ิง (Emission Improvement Project – EIP)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกาํจดัก๊าซ
ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ในก๊าซท้ิงจากการเผาไหมใ้ห้อยู่ในมาตรฐานท่ีตํ่ากว่า 500 ส่วนในลา้นส่วน เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน และรองรับโครงการต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามแผนกลยทุธ์องคก์ร โดยโครงการดงั
ใชเ้งินลงทุนราว 7,000 ลา้นบาท และครอบคลุมรวมการติดตั้งหน่วยกาํจดักาํมะถนัหน่วยใหม่  (Sulfur Recovery Unit 
& Tail Gas Treating Unit) โดย TOP ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ เทียบเท่ากบัเงินลงทุนในโครงการดงักล่าว 

 โครงการผลิตสาร Linear Alkyl Benzene (LAB) ของบจ. ไทยพาราไซลีน: บจ. ไทยพาราไซลีน และบริษทัมิตซุย แอนด ์
คมัปนี จาํกดั ไดจ้ดัร่วมกนัตั้งบจ. ลาบิกซ์ ข้ึนในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตสาร LAB ขนาดกาํลงั
การผลิต 100,000 ตนัต่อปี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงสาร LAB น้ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสารซกัลา้ง บจ. ลา
บิกซ์ไดเ้ลือกใชก้ระบวนการผลิตของบริษทั UOP Limited Liability Company ท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยเช่ือมต่อกระบวนการผลิตทั้ งหมดเขา้กับกระบวนการผลิตหลกัของเครือไทยออยล์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดาํเนินการสูงสุด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) โดยใชเ้งินลงทุนราว 
12,000 ลา้นบาท โดยสาร LAB ท่ีผลิตข้ึนจะช่วยทดแทนการนาํเขา้ของประเทศไทยท่ีมีการนาํเขา้สูงถึงราว 70,000 ตนั
ต่อปี และยงัสามารถส่งออกไปยงัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเป็นผูน้าํเขา้สุทธิ เน่ืองจากปัจจุบนัมีโรงงานผลิต
สาร LAB เพียงแห่งเดียว และโรงงานดงักล่าวไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกบัส่วนโรงกลัน่ ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการผลิต
อยา่งสมํ่าเสมอ ขณะท่ีความตอ้งการสาร LAB เพ่ิมข้ึนตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงการผลิตสาร LAB น้ีจะ
ช่วยเสริมศกัยภาพของประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางการผลิต และส่งออกสารซกัลา้งของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ขณะน้ีโครงการอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแลว้เสร็จ พร้อมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้น ปี  
2558 เพ่ือรองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ระบบ Cogeneration  : ไทยออยลมี์ 
กลยทุธ์การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพ่ือกระจายความเส่ียงจากธุรกิจโรงกลัน่นํ้ ามนัและปิโตรเคมีท่ีวฏัจกัรธุรกิจมีความ
ผนัผวน ไปยงัธุรกิจท่ีมีโครงสร้างรายไดท่ี้แน่นอน ความเส่ียงตํ่า และยงัช่วยเสริมความมัน่คงในการจดัหาไฟฟ้าและ
ไอนํ้าของเครือไทยออยลด์ว้ย ในปี 2554ไทยออยลไ์ดผ้า่นการคดัเลือกใหข้ายไฟฟ้าภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 
(Small Power Producer: SPP) ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm จาํนวน 2 โครงการ โครงการละ 90 เมกะวตัต ์
มีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ ภายในปี 2559 โดยมีเงินลงทุนโครงการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,000 ลา้นบาท และมี
กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์ภายในปี 2559 โครงการขยายกองเรือของ บจ. ไทยออยลม์ารีน :  บจ. ไทยออยลม์ารีน มี
แผนการลงทุนในการจดัหาเรือ  AFRAMAX จาํนวน 1 ลาํ  เรือ VLCC จาํนวน 1 ลาํ และเรือขนส่งพนกังานและ
สัมภาระ (Crew Boat) จาํนวน 3 ลาํ ภายใตง้บลงทุนประมาณ 1,000 ลา้นบาทโดยลงทุนผา่นบริษทัในเครือ ซ่ึงจะทาํ
ให้บจ. ไทยออยลม์ารีนมีกลุ่มกองเรือท่ีมีศกัยภาพแขง็แกร่ง และมีความพร้อมเป็นฐานสาํคญัในการสนบัสนุนการ
เติบโตของกลุ่ม ปตท. และเครือไทยออยลอ์ยา่งย ัง่ยนื   อีกทั้งเป็นส่วนสาํคญัท่ีสนบัสนุนการขนส่งนํ้ามนัและก๊าซของ
กลุ่ม ปตท. เพ่ือความมัน่คงของพลงังานไทยอีกดว้ย 

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตสารทาํละลาย (Solvent) : บจ. ศกัด์ิไชยสิทธิอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการก่อสร้างเพ่ือขยายกาํลงั
การผลิตสารทาํละลายจากเดิม 76,000 ตนัต่อปี เป็น 141,000 ตนัต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 1 เท่า ภายใตง้บลงทุน
ประมาณ 2,000 ลา้นบาท เพ่ือรองรับความตอ้งการผลิตภณัฑส์ารทาํละลายท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาค 
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ทั้งน้ีมีการขยายกาํลงัการผลิตทั้งในส่วนของผลิตภณัฑเ์ดิม เช่น Hexane, Rubber Solvent, TOPSol A100, TOPSol A150 
และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่น IsoPentane และ Pentane เกรดต่างๆ โดยคาดวา่โครงการจะสามารถดาํเนินการผลิตเชิง
พาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 

 การขยายตลาดของ บจ. ทอ็ป โซลเวน้ท ์: บจ. ทอ็ป โซลเวน้ท ์มีแผนท่ีจะรุกตลาด Specialty Product และ Tailor Made 
Hydro-carbon Solvent ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีกลุ่มลูกคา้เฉพาะ แต่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลตอบแทนต่อหน่วยสูงกวา่ผลิตภณัฑ์
สารทาํละลายทัว่ไป โดยมีเป้าหมายดาํเนินการขยายตลาดใน 3 พ้ืนท่ีหลกั ไดแ้ก่ 1) ประเทศในกลุ่ม AEC 2) เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 3) ตะวนัออกกลาง ในปัจจุบนั บจ. ทอ็ป โซลเวน้ทไ์ดต้ั้ง Representative Office ในประเทศ
จีน และมีแผนงานจะจดัตั้ง Representative Office เพ่ิมเติมอีกแห่งท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือ
สนบัสนุนการทาํการตลาดในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางในอนาคต 

 โครงการผลิตไบโอก๊าซจากกากมนัสาํปะหลงัของ บจ. เอน็พี ไบโอ เอนเนอยี่ (NPE): บจ. อุบลไบโอเอทานอลอยู่
ระหว่างการดาํเนินโครงการนาํกากมนัสําปะหลงั จากกระบวนการผลิตแป้งมนัของ บจ. อุบลเกษตรพลงังานซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือ เพ่ือผลิตเป็นไบโอก๊าซ สาํหรับใชใ้นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกาํลงัการผลิต 5.6 เมกกะวตัต ์เพ่ือ
จาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Plant – VSPP) โดย
ไดรั้บสิทธิอตัราส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) เน่ืองจากผลิตจากก๊าซชีวภาพ โดยบจ. อุบลไบโอเอทานอลจะลงทุน
โครงการดงักล่าว ผา่น บจ. เอน็พี ไบโอ เอนเนอยี ่(NPE) โดยคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบ
ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 

 โครงการเพ่ิมศกัยภาพแข่งขนัโดยเพิ่มการใชม้นัสําปะหลงัสดเป็นวตัถุดิบของ บจ. ทรัพยทิ์พย:์ บจ.ทรัพยทิ์พย ์ได้
ดาํเนินโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอล ให้สามารถรองรับวตัถุดิบท่ีหลากหลาย กล่าวคือสามารถรองรับ
มนัสําปะหลงัสด เพ่ิมเติมจากการใชม้นัสําปะหลงัเส้นแต่เพียงอย่างเดียวในปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นใน
กระบวนการผลิต สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้โดยเฉพาะระหวา่งฤดูเก็บเก่ียวมนัสําปะหลงัสดในเดือนธันวาคม ถึง
พฤษภาคมของทุกปี โครงการดงักล่าวใชเ้งินลงทุนราว 80 ลา้นบาท และคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 4 ปี 
2557 

 

2.2.4.2.2   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จํากดั (มหาชน) (SPRC) 
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ 

วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2556 ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั บริษทั เชฟรอน เซาท ์เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ พีทีอี ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทัเชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2539 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 155,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 14 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

 (1) การผลิต 
SPRC จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ ามนัดิบและสามารถผลิต

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาใหเ้ป็นนํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัดีเซลไดเ้พ่ิมข้ึน การผลิตของ SPRC จะใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจาก
ภายนอกและภายในประเทศ โดย ปตท.  บริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) และบริษทัเชฟรอน (ประเทศไทย) ซ่ึง
เป็นบริษทัในเครือของเชฟรอน เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบใหต้ามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement)  

(2) การจดัจาํหน่าย 
SPRC ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถื้อหุน้มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามสัดส่วน
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การถือหุน้ ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ SPRC ยงัมีการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี 2556 SPRC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 81  และส่งออกประมาณร้อยละ 19  ของ
ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ SPRC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท.  

2 คน  จากบริษทัในเครือของเชฟรอน  4 คน และกรรมการอิสระ 3 คน 
(4)   การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ SPRC ในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
 
 
 

                                                                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556/2 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 240,294 263,376 260,725 
รายไดร้วม 241,353 265,046 261,361 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)/1 233,468 260,350 257,384 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,885 4,697   3,977 
สินทรัพยร์วม 81,103 81,798 90,693 
หน้ีสินรวม 21,156 33,982 37,722 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 59,947 47,816 52,970 

 ท่ีมา:  บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
/1  รวมรายการภาษีเงินได(้เครดิตภาษีเงินได)้  ปี 2554 จาํนวน 3,427 ลา้นบาท   ปี 2555 จาํนวน 1,435ลา้นบาทและปี 2556 จาํนวน 792 ลา้น
บาท 
/2 บริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2556 โดยมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลกระทบสําคญัคือ มาตรฐานการ
 บญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทได้ เป ล่ี ยน
 สกลุเงินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจากสกลุบาทเป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและใชว้ธีิปรับปรุงยอ้นหลงั  การเปล่ียนแปลง ดั ง ก ล่ า ว มี
ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิปี 2554 และ 2555 คือ กาํไรสุทธิลดลง 818 ลา้นบาทและ 212 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

(5)   การแปลงสภาพเป็นบริษทั มหาชน 
  SPRC ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหุ้นให้แปรสภาพเป็นบริษทั จาํกดั (มหาชน) ตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 โดย SPRC ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2555 
 

2.2.4.2.3   บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (BCP) 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจหลกั

เก่ียวกบัการบริหารโรงกลัน่นํ้ามนัและจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปผา่นสถานีบริการภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั โดยจาํหน่าย
ให้ผูใ้ชใ้นภาคขนส่ง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจาํหน่ายผ่านผูค้า้นํ้ ามนัราย
ใหญ่ รายเลก็ และลูกคา้รายยอ่ยทัว่ไปรวมทั้งดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 27.22 
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โรงกลัน่นํ้ามนัของ BCP ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 10 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของ
ประเทศ ณ ปี 2556 

(1)  การผลิต 
BCP ไดล้งทุนในโครงการ PQI (Product Quality Improvement Project) ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2553 

โดยโครงการดงักล่าวใชเ้ทคโนโลยี  Hydrocracking ซ่ึงเป็นกระบวนการแปลงนํ้ ามนัชนิดหนกั บางส่วน (นํ้ ามนัเตา) ให้เป็น
นํ้ามนัชนิดเบา (นํ้ ามนัเบนซินและดีเซล) ท่ีมีมูลค่าสูง ซ่ึงจะทาํให้ BCP ยกระดบัจาก Simple Refinery เป็นโรงกลัน่ประเภท 
Complex Refinery และเพ่ิมศกัยภาพในการทาํกาํไรในระยะยาว นอกจากน้ี BCP ไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบความปลอดภยัและ
ระบบป้องกนัมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของ BCP จะใช้
นํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นเดียวกบั TOP  โดย ปตท.จดัหานํ้ ามนัดิบให้ BCP ตามสัญญาซ้ือขาย
นํ้ ามันดิบเพชรซ่ึงไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามันดิบระยะยาวตลอดอายุการผลิต มีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่ปี 2528 ส่วนสัญญาซ้ือขาย
นํ้ามนัดิบในประเทศอ่ืนๆ มีระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการเจรจาต่ออายสุัญญาปีต่อปี  

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัทาํสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการเชิงพาณิชยไ์ด ้(Commercial 
Operation Date) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดใหก้บั BCP เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต 

 (2)  การจดัจาํหน่าย 
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดจ้ดัทาํสัญญาการรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบั 

BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการเชิงพาณิชยไ์ด ้(Commercial Operation 
Date: COD) โดยหลงั COD ของโครงการ PQI แลว้เสร็จ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์าก BCPไม่นอ้ยกวา่ 30% ของนํ้ามนัเบนซินและ
นํ้ามนัดีเซลท่ีผลิตไดใ้นแต่ละเดือน อยา่งไรกต็าม BCP ยงัมีการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ผา่นช่องทางการจาํหน่ายของ
ตนเอง ดงัน้ี 

1)  การคา้ปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 
 การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนั 
 การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 
 การจาํหน่ายใหกิ้จการอุตสาหกรรม 

2)  การจาํหน่ายให้ผูค้า้นํ้ ามนัรายอ่ืน: เป็นการจาํหน่ายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมีคลงั
นํ้ ามนัเป็นของตนเอง เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง ใน ปี 2556 BCP  มีการจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 83 และส่งออกประมาณร้อยละ 17 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

    (3)  การบริหาร 
       คณะกรรมการบริษทั BCP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 14 คน  เป็นผูบ้ริหาร

จาก ปตท. 2 คน  
      (4)   การเงิน 

                       ผลการดาํเนินงานของ BCP ในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี 
       หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2554   ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ  1588,610  162,246  186,514 
รายไดร้วม  160,333  168,162  189,413 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)/1  154,701  163,860  184,682 
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กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2  5,610  4,273  4,653 
สินทรัพยร์วม  61,596  70,853  72,389 
หน้ีสินรวม  31,717  38,530  37,408 
ส่วนของผูถื้อหุน้  29,879  32,323  34,981 

   ท่ีมา :  บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
          /1   รวมรายการภาษีเงินได ้(เครดิตภาษีเงินได)้ ปี 2554 จาํนวน 615 ลา้นบาท  ปี 2555 จาํนวน 715 ลา้นบาท และปี 2556 จาํนวน 932 
ลา้นบาท 
      /2  กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ปี 2554 จาํนวน 22 ลา้นบาท ปี 2555 จาํนวน 30  
ลา้นบาทและปี 2556 จาํนวน 78 ลา้นบาท 

 

(5) การปรับโครงสร้างทางการเงินและการจดัหาเงินกู ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท ทุนชาํระแลว้ 1,376,923,157 บาท โดย

แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,376,923,157 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ (BCP-

W1) จาํนวน 69,092,486 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีอาย ุ5 ปี 
โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 18 บาทต่อหุ้น ซ่ึงปัจจุบนั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดค้รบอายแุละพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีอยูใ่นรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุ้นกู้
แปลงสภาพของบริษทัฯ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั คงเหลือ 135,097 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 
10,000 บาท รวมมูลค่า 1,350,970,000 บาท ซ่ึงปัจจุบนัใบสาํคญัแสดงสิทธิไดถู้กไถ่ถอนเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพและถูกแปลงเป็น
หุน้สามญัแลว้ทั้งหมด 

และนอกจากน้ีบริษทัฯ ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ชนิดหา้มโอนเปล่ียนมือเสนอขายใหแ้ก่ บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 58,560 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 585,600,000 บาท ซ่ึงในปี 2554 หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวไดถ้กูแปลงเป็นหุน้สามญัแลว้ทั้งหมดเช่นกนั 

 
 (6)  การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั 

เป็นโครงการก่อสร้างหน่วยแตกตวัโมเลกุลนํ้ามนั (Cracking Unit) และหน่วยอ่ืนๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 
378 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทาํให้โรงกลัน่ BCP เปล่ียนเป็นโรงกลัน่ประเภท Complex Refinery ซ่ึงสามารถลดสัดส่วนการผลิต
นํ้ ามนัเตาให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ทั้งน้ีการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ โดยเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ 
วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2552 เป็นตน้มา  

ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล  
BCP ไดล้งทุนโรงงานผลิตไบโอดีเซลบนพ้ืนท่ีบริษทัฯ ท่ีอาํเภอบางปะอิน ภายใตช่ื้อบริษทั บางจากไบโอฟูเอล 

จาํกดั ตั้งแต่ปี 2552 โดยไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี และเป็นการสนบัสนุนต่อนโยบายส่งเสริมพลงังานทดแทนของภาครัฐ สามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร โดยปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตไบโอดีเซล 360,000 ลิตรต่อวนั และอยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตไบโอดีเซล หน่วยท่ี 2 กาํลงัการผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวนั เพ่ือรองรับความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยคาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2558 

ธุรกิจผลิตเอทานอล  
BCP ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั ท่ีอาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 

583,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.28 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด  มีกาํลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั สามารถใชม้นัสาํปะหลงัสด มนั
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เส้น และกากนํ้ าตาลเป็นวตัถุดิบในการผลิตได ้ซ่ึงสามารถจาํหน่ายในเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่มกราคม 2556  โดยไดผ้ลิตและจดั
จาํหน่ายเอทานอลใหแ้ก่บริษทัฯ และคู่คา้รายใหญ่ 

ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มบางปะอิน  
"Sunny Bangchak" ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) จาํนวน 118 เมกะวตัต ์กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และ

กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไดส่้วนเพ่ิมค่าไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาท/หน่วย และจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทั บางจาก โซลาร์
เอน็เนอร์ยี จาํกดั เพ่ือบริหารและดาํเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยดาํเนินการเฟสแรกขนาด 38 เมกะวตัต ์ท่ี
อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  สามารถจาํหน่ายในเชิงพาณิชยไ์ดค้รบในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 และยงัไดเ้ปิดเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานทดแทน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมและเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย  
นอกจากน้ีโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์เฟสท่ี 2 ท่ีอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ และอาํเภอบางปะหัน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยากาํลงัการผลิตแห่งละ 16 เมกะวตัต ์สามารถจาํหน่ายในเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 6 มีนาคม 2556 และ 5 เมษายน 
2556 ตามลาํดับ สําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย  ์เฟสท่ี 3 ขนาด 48 เมกะวตัต์ จะดาํเนินโครงการในภาค
ตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเหนือ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง  และคาดวา่สามารถจาํหน่ายในเชิงพาณิชยไ์ด้
ภายในปี 2557 

2.2.4.2.4   บริษัท ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน) (IRPC) 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) เป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเร่ิมผลิตเมด็พลาสติก
ในปี 2525 และไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่างๆ จนสามารถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีครบวงจร
ในปี 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
เดือนกรกฏาคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งรุนแรงจนบริษทัตอ้งเขา้อยูภ่ายใตก้ารฟ้ืนฟกิูจการเม่ือวนัท่ี 
15 มีนาคม 2543  หลงัจากนั้นบริษทัฯไดมี้การดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจนเป็นผลสาํเร็จ โดย ปตท. และกลุ่มผูร่้วมลงทุน
ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ทาํให ้ปตท. ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่ราย
อ่ืน ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง และกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2549 ศาล
ลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 ปตท. ถือหุ้นบริษทัฯเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.51 โรงงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย โรงกลัน่นํ้ ามนัและ
โรงงานปิโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ สามารถผลิตผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑ์
พลอยไดอ่ื้น คือ นํ้ ามนัหล่อล่ืน ยางมะตอย ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัส่วนหน่ึงนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โอ
เลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติกชนิด High Density Polyethylene 
(HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene 
(EPS) และ Polystyrene (PS) เพ่ือจาํหน่ายใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นต่อเน่ืองนาํไปเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตเป็น
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกสาํเร็จรูปชนิดต่างๆ บริษทัฯ มีสาธารณูปโภคท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น ท่าเรือนํ้ า
ลึก คลงันํ้ ามนั โรงไฟฟ้า ทาํให้บริษทัฯ ไดเ้ปรียบดา้นการบริหารจดัการและสามารถประหยดัตน้ทุนโดยขนาด (Economy of 
Scale) เช่น ค่าขนส่งวตัถุดิบ   

 
(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

    วตัถุดิบหลกัของบริษทัมากกวา่ร้อยละ 90 คือ นํ้ามนัดิบ (Crude) โดยนํ้ามนัดิบส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศ
ในตะวนัออกกลาง บริษทัฯ มีนโยบายจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท่ีนาํมาผลิตแลว้ให้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจุบนั IRPC ซ้ือ
นํ้ามนัดิบส่วนใหญ่ผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่า L/C, ค่าขนส่ง เป็นตน้  

(2) การจดัจาํหน่าย 
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  ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก  
  บริษทัฯ มีนโยบายเนน้การขายในประเทศ โดยเป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายและการขายตรง ส่วนการขาย

ต่างประเทศจะขายผา่นตวัแทนการคา้ในต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายจะขายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกผา่นบริษทั พีที
ที โพลิเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. บริษทัฯ จึงเขา้ไปลงทุนในบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 
โดยถือหุน้ร้อยละ 25 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั  
 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัมีลกัษณะช่องทางการจาํหน่าย ไดแ้ก่ การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการ (Retail), การจาํหน่ายให้
ผูใ้ชโ้ดยตรง, การจาํหน่ายใหลู้กคา้ขายส่ง (Wholesales), การจาํหน่ายใหลู้กคา้มาตรา 7, การส่งออก (Export) ใหก้บัผูค้า้นํ้ ามนัใน
ต่างประเทศ, การจาํหน่ายนํ้ามนัดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) ใหก้บัเรือท่ีมาใชบ้ริการ                
ท่าเทียบเรือของ IRPC และการจาํหน่ายนํ้ามนัใหก้บัสมาคมประมงในน่านนํ้า ทั้งน้ีในปี 2556  IRPC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ในประเทศประมาณร้อยละ 61 และส่งออกประมาณร้อยละ 39  ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 
   คณะกรรมการ IRPC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 17 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 4 คน นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  

(4) การเงิน 
    ผลการดาํเนินงานของ  IRPC ในปี 2554 –  ปี 2556   เป็นดงัน้ี        

หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 246,888 292,430 292,593 
รายไดร้วม 246,085 294,993 296,515 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) /1 242,144 295,952 295,689 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 3,941 (959) 826 
สินทรัพยร์วม 132,119 141,977 162,608 
หน้ีสินรวม 56,197 67,815 87,081 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 75,922 74,162 75,527 

ท่ีมา :  บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
/1    รวมรายการภาษีเงินได ้ ปี 2554 จาํนวน 85 ลา้นบาท  ปี 2555 จาํนวน 65 ลา้นบาท และ ปี 2556 จาํนวน  7  ลา้นบาท 
/2    กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  ปี 2554 จาํนวน 11 ลา้นบาท   ปี 2555 

จาํนวน 21 ลา้นบาท และปี 2556  จาํนวน 23 ลา้นบาท 
หมายเหตุ:    ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทั ไดใ้ชน้โยบายการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และใชว้ธีิปรับปรุงยอ้นหลงัสาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าว  ซ่ึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยสินทรัพยร์วม เพิ่มข้ึน 2,319 ลา้นบาท  และส่วนของผู ้
ถือหุน้เพิ่มข้ึน 2,319 ลา้นบาท  และกระทบต่องบกาํไรขาดทุนปี 2555 โดย  ค่าใชจ่้าย-ภาษีเงินได ้ลดลง 182 ลา้นบาท  และ กาํไรสุทธิ  
เพิ่มข้ึน 182 ลา้นบาท 

 

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

                      โครงการขยายกาํลงัการผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (EBSM) และโครงการขยายกาํลงัการผลิตเมด็พลาสติก ABS                
(ABS 6) ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นเดือนกนัยายน และ ตุลาคม 2556 ตามลาํดบั ส่วนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
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แผนการลงทุนในโครงการฟีนิกซ์  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีครอบคลุมธุรกิจหลกัและธุรกิจสนบัสนุนของบริษทัฯ ทั้งดา้นการพฒันา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดา้นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่พ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  ดา้นการขยายกาํลงัการผลิตในสายผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูง เป็นตน้  

  ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการ IRPC ไดมี้มติอนุมติัใหข้ายหุน้ในบริษทั ไออาร์พีซี คลีน               
พาวเวอร์ จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 51 ใหแ้ก่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) ทั้งน้ีไดด้าํเนินการโอนหุน้ดงักล่าว
ให ้GPSC แลว้เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ IRPC ใน บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกดั ลดลง
เหลือร้อยละ 49 และเปล่ียนสถานะจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษร่ัวม  

 
 
 
 

2.2.5 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ขยายการลงทุนต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายในการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ LNG ธุรกิจไฟฟ้าและพลงังานทดแทน ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจปลกูและพฒันาสวนปาลม์ และธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีต่อเน่ืองของ ปตท.  ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายไดท้ั้งหมดของ ปตท. ภายในปี 2563 โดยส่วนหน่ึงไดล้งทุนผา่นบริษทั พีทีที 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั พีทีที กรีนเอนเนอร์ย ีจาํกดั  

2.2.5.1 บริษัท พทีที ีอนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (PTTI) 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTT International Company Limited – PTTI) จดัตั้งข้ึนเม่ือตุลาคม 2550 
โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 100% โดย PTTI มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 36,045 ลา้นบาท และทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้
จาํนวน  33,316 ลา้นบาท (หุน้สามญั 3,331,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    

(1) ความกา้วหนา้ของการดาํเนินธุรกิจ 

ปัจจุบนัมีการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

1) การลงทุนในธุรกจิก๊าซธรรมชาติ: ปตท. โดยผา่น PTTI ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษทั East 
Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) เม่ือเดือนธนัวาคม 2550 เป็นเงินลงทุนทั้งส้ินเทียบเท่า 16,479 ลา้นบาท โดย PTTI ไดรั้บการ
สนบัสนุนทางการเงินจาก ปตท. เพ่ือการลงทุนดงักล่าวในรูปแบบเงินกู ้ 

บริษทั EMG เป็นบริษทัแห่งเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากประเทศอียปิตเ์พ่ือจาํหน่ายไปยงั
ประเทศอิสราเอลภายใต ้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษทั EMG มีสัญญาซ้ือขายก๊าซฯจากบริษทั Egyptian General 
Petroleum Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซ่ึงเป็นรัฐวสิาหกิจอียปิต ์ในปริมาณ 677 ลา้น
ลบ.ฟุต/วนั เป็นเวลา 20 ปี โดยขนส่งผา่นระบบท่อส่งก๊าซฯในทะเลจากเมือง Al-Arish ในประเทศอียปิตไ์ปยงัเมือง Ashkelon 
ทางตอนใตข้องประเทศอิสราเอล และไดเ้ร่ิมดาํเนินการโครงการในไตรมาส 1 ปี 2551 ทั้งน้ี PTTI ไดสิ้ทธิในการเป็นกรรมการใน
บริษทั EMG จาํนวนทั้งส้ิน 3 คน  

บริษทั EMG มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2551 จาํนวน 25.48 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2552 ขาดทุน
สุทธิจาํนวน 41.52 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อนัเน่ืองมาจากการปรับราคาค่าก๊าซฯโดย EGPC/EGAS  โดยต่อมาไดท้าํการปรับราคาขาย
ก๊าซฯใหคู้่คา้สาํเร็จและในปี 2553 มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ 42.50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ต่อมาเน่ืองจากเกิดเหตุความไม่สงบ
ในประเทศอียปิตอ์ยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2554 และเกิดเหตุการณ์วางระเบิดท่อส่งก๊าซฯของ EGPC/EGAS จนทาํ
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ให ้EGPC/EGAS ไม่สามารถจดัส่งก๊าซฯ ใหก้บั EMG ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน มีผลใหใ้นปี 2554 EMG มีผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนสุทธิจาํนวน 52.10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบและการหยดุส่งก๊าซฯ ของ EGPC/EGAS ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจของ 
EMG อยา่งมีนยัสาํคญั PTTI จึงไดจ้ดัทาํการประเมินมูลค่าการลงทุนใน EMG ใหม่เพ่ือใหง้บการเงินสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ
สินทรัพย ์ ไดท้าํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ได้
บนัทึกรับรู้การดอ้ยค่าทางบญัชีสาํหรับเงินลงทุนใน EMG บนงบการเงินรวมของบริษทัประจาํปี 2554  เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5,821.7 
ลา้นบาท และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 9,049.38 ลา้นบาท 

สืบเน่ืองจากเหตุการณ์วางระเบิดท่อส่งก๊าซฯ ในประเทศอียปิตอ์ยา่งต่อเน่ือง ทาํให ้EGPC/EGAS ไม่สามารถดาํเนินการ
ส่ง ก๊าซฯ ใหแ้ก่ EMG เป็นระยะเวลายาวนานทั้งส้ินกวา่ 13 เดือน  รวมถึงเกิดขอ้พิพาทระหวา่ง EGPC/EGAS กบั EMG เก่ียวกบัสัญญา
ซ้ือขายก๊าซฯ ในหลายประเด็นรวมถึงการไม่สามารถชาํระค่าก๊าซฯ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยต่อมา  EGPC/EGAS ไดข้อยกเลิก
สัญญาซ้ือขายก๊าซฯ และ EGPC/EGAS และ EMG ไดเ้ขา้สู่กระบวนการตามกฎหมายเพ่ือยติุขอ้พิพาท  PTTI จึงไดป้ระเมินสถานการณ์
และจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดของ EMG  เพ่ือประเมินมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนใน EMG  อีกคร้ัง  โดยประเมินมูลค่าการ
ลงทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (Recoverable Amount) ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2555 และบนัทึกรับรู้การดอ้ยค่าการลงทุนบนงบการเงินรวมของ 
PTTI ในไตรมาสท่ี 2/2555  เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 126.94  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีผลให ้ปตท. ตอ้งบนัทึกรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าวบน
งบการเงินรวมของปตท. เป็นเงินบาท ณ วนัปิดงวดบญัชี 30 เมษายน 2555 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  3,972.32  ลา้นบาท และรับรู้ผลขาดทุน
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 127.46  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 3,988.43 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี  EMG ไดย้ื่นฟ้อง EGPC/EGAS ภายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ International Chamber of Commerce 
(ICC) กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ ในกรณียกเลิกสัญญาซ้ือขายก๊าซฯโดยมิชอบทางกฏหมาย โดยมีมูลค่าการฟ้องร้องราว 1,500 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคาดวา่จะมีการพิจารณาคาํตดัสินภายในกลางปี 2557 ในขณะเดียวกนั EGPC/EGAS ไดย้ืน่ฟ้อง EMG ในกรณีผิด
นัดชาํระค่าก๊าซฯ ตามสัญญาซ้ือขายก๊าซฯ อนัเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาดงักล่าว ภายใตก้ระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ Cairo 
Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์แต่เน่ืองจากสภาพความไม่สงบใน
ประเทศอียปิตใ์นปัจจุบนั  จึงทาํใหย้งัไม่สามารถกาํหนดกรอบเวลาท่ีชดัเจนได ้

 ทั้งน้ี EMG ไดจ้ดัจา้งบริษทั KTSTAR เพ่ือดาํเนินการบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ ทั้งในทะเลและสถานีรับจ่ายก๊าซฯ 
บนบกให้อยูใ่นสภาพสมบูรณ์ตั้งแต่ปลายปี 2555 เป็นตน้มา   แต่เน่ืองดว้ย EMG ขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงจาํเป็นตอ้งหยดุการ
บาํรุงรักษาดงักล่าวเพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 เป็นตน้มา   

ปัจจุบนั EMG ดาํเนินการฟ้องร้องเป็นหลกัและมิไดมี้การดาํเนินธุรกิจหรือใชป้ระโยชน์ใดๆจากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่
อย่างไรก็ตามไดเ้ร่ิมมีการศึกษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจในการขนส่งก๊าซฯ จากประเทศอิสราเอลซ่ึงคน้พบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ 
(Tamar fields and Leviathan fields) มายงัประเทศอียปิตโ์ดยผา่นระบบท่อส่งก๊าซฯ ของ EMG เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซฯในประเทศ
อียปิต ์ (Reverse flow concept) ทั้งน้ี EMG เห็นวา่ยงัเป็นโอกาสการลงทุนในอนาคตระยะกลาง 
  2) การลงทุนในธุรกจิถ่านหิน: บริษทั PTT Mining Limited (PTTML) เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึง PTTI ถือหุน้ทั้งหมด (ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม) โดยเป็นบริษทัจดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 
10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 100 เหรียญฮ่องกง  ทั้งน้ี PTTML เป็นตวัแทนของ PTTI ในการลงทุนใน
ธุรกิจถ่านหินต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2552  โดยปัจจุบนัมีการลงทุน (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) รวมประมาณ 1,782 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ประกอบดว้ยการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

                - ถือหุน้ร้อยละ 94.6 ในบริษทั Sakari Resources Limited (เดิมช่ือ Straits Asia Resources Limited -SAR) ซ่ึงเป็น
บริษทัสัญชาติสิงคโปร์ ท่ีประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย คือเหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan และถือ
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หุ้นร้อยละ 80 ในโครงการสาํรวจถ่านหิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ียงัประกอบธุรกิจคา้ถ่านหินในประเทศ
สิงคโปร์อีกด้วย  ทั้ งน้ี PTTML เดิมถือหุ้นร้อยละ 45.6% ใน SAR แต่ต่อมาได้ทาํการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นถูกเพิกถอน
หลกัทรัพยอ์อกจากตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์แลว้เสร็จเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2556  โดย ปตท. ให้การสนบัสนุนทางการเงินต่อ 
PTTI เพ่ือการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้ใน SAR ดงักล่าวในรูปแบบของเงินกู ้

-  ถือหุน้ทั้งหมดในบริษทัร่วม Red Island Mineral Limited (RIM) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย โดย
ประกอบธุรกิจร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 80 กบัตวัแทนรัฐบาลมาดากสัการ์ในการสํารวจและพฒันาเหมืองถ่านหิน  ท่ี Sakoa 
Coal Basin ในประเทศมาดากสัการ์ โดยโครงการตั้งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ และโครงการมีศกัยภาพในการ
ส่งออกเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมหนกัต่างๆ ในประเทศอินเดีย และประเทศในทวีปยโุรปตะวนัตก โดย
ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งรอใบอนุญาตการผลิตจากรัฐบาลมาดากสัการ์เพ่ือดาํเนินการพฒันาโครงการต่อไป 

- ถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยในบริษทัร่วมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 35 ซ่ึงมีสิทธิสาํรวจถ่านหินใน
ประเทศบรูไน 

ทั้งน้ี PTTI โดยบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการขายบริษทั Yannarie Solar Pty, Ltd. (Yannarie) ซ่ึงครอบครองสิทธิการ
เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทาํเหมืองเกลือทางดา้นตะวนัตกของประเทศออสเตรเลีย เน่ืองดว้ยไม่ใช่ธุรกิจพลงังานอนัเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่ม
บริษทั ปตท.  โดยดาํเนินการขายบริษทัดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั North West Salt Pty, Ltd. (NWS) เป็นจาํนวนเงิน 150,000 เหรียญ
ออสเตรเลีย ดาํเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556      

สําหรับผลประกอบการประจาํปี 2556 นั้น SAR สามารถผลิตถ่านหินไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 11.2 ลา้นตนัจากเหมือง 
Sebuku และ Jembayan โดยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวนทั้งส้ิน 812.8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเป็นจาํนวน
เงิน 9.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

                      3) การลงทุนในธุรกจิไฟฟ้า: PTTI โดยผา่นบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษทั Xayaburi Power 
Company Limited (XPCL)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้า
พลงันํ้า 1,280 MW ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งน้ี ปัจจุบนั XPCL มีทุนจดทะเบียน 26,861 ลา้นบาท โดยได้
จดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน และมีการเรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนตามความจาํเป็นในการใชเ้งินของโครงการ และ 
PTTI โดยผา่นบริษทัยอ่ยไดช้าํระทุนจดทะเบียนในสัดส่วนร้อยละ 25 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
5,789.75 ลา้นบาท 

โครงการ XPCL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าชนิดฝายนํ้าลน้ตั้งอยูบ่นลาํนํ้าโขง ไดรั้บสัมปทานจากรัฐบาลลาว
เม่ือเดือนตุลาคม 2553 เป็นรูปแบบ Build-Own-Operate and Transfer (BOT) อายสุัญญาสัมปทาน 29 ปีนบัจากวนัเปิดดาํเนินการ
เชิงพาณิชย ์  โดยมีบริษทัในกลุ่ม ช.การช่าง เป็นผูรั้บเหมาออกแบบและก่อสร้าง  โดย XPCL มีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวใหก้บั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทย (กฟผ.) จาํนวน 1,220 เมกะวตัต ์ และมีสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวใหก้บัรัฐวสิาหกิจไฟฟ้าลาว
จาํนวน 60 เมกะวตัต ์  ทั้งน้ีโครงการไดเ้ร่ิมดาํเนินการก่อสร้างแลว้และมีกาํหนดขายไฟเชิงพาณิชยใ์นปี 2563 ทั้งน้ี PTTI ไดโ้อน
ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรีใหแ้ก่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่(GPSC) แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 

นอกจากน้ี PTTI โดยผา่นบริษทัยอ่ยยงัไดเ้ขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้านํ้าลิก 1 
ขนาด 64.7 MW ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือปลายเดือนมกราคม 2556 โดยชาํระทุนจดทะเบียนในสัดส่วน
ร้อยละ 40 แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 340,000 เหรียญสหรัฐฯ  ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวอยูใ่นระหวา่ง
การเตรียมการก่อสร้าง โดยคาดวา่จะสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2560  ขณะน้ี PTTI กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการโอนขาย
โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้านํ้าลิก 1 ใหแ้ก่ GPSC  ซ่ึงคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2557 
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(2) การบริหารจดัการ 
   คณะกรรมการบริษทั PTTI ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 คนซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจาก 
ปตท. จาํนวน 6 คน  และผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือจาก ปตท. จาํนวน 2 คน 

(3) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั PTTI ปี 2554 - ปี 2556 เป็นดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 

   หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบการเงนิ 
 ปี 2554  

  
ปี2555 

 
ปี 2556* 

 
รายไดร้วม  31,384 29,921 25,552 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)  37,783 24,915 27,114 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ  (6,399) (5,006) (1,562) 
สินทรัพยร์วม  69,893 61,985 61,476 
หน้ีสินรวม  45,154 68,011 70,177 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วน  16,611 7,015 1,624 
ส่วนของผูถื้อหุน้   8,128 (13,041) (10,326) 

ท่ีมา: บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
                                  * ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูล Unaudited   

2.2.5.2   บริษัท ปตท กรีน เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (PTTGE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้ง บริษทั ปตท กรีน 
เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึง ปตท. ถือหุน้ 100% เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน
อยูท่ี่ 10,860 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัสาํหรับลงทุนในธุรกิจปลูกปาลม์และผลิตนํ้ ามนัปาลม์ดิบ เพ่ือเป็นแหล่งพลงังาน
ทดแทนใหป้ระเทศตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของกระทรวงพลงังาน โดยมีเป้าหมายในการเขา้ลงทุนในธุรกิจปาลม์นํ้ามนัท่ี
ประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่า อีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ีเพียงพอ
สําหรับการลงทุนปลูกปาล์มในระยะยาวของ PTTGE โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติักรอบการลงทุนพ้ืนท่ีปลูกปาล์ม 
500,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 3.1 ลา้นไร่  

(1) ความกา้วหนา้ของการดาํเนินธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ PTTGE ลงทุนในบริษทั PT. Az Zhara ดว้ยเงิน
ลงทุนจาํนวน 1,871.25 ลา้นบาท สาํหรับสวนปาลม์นํ้ามนับนพ้ืนท่ี 734,375 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ เกาะ Kalimantan ปัจจุบนัไดป้รับลดพื้นท่ี
ของส่วนปาลม์ตามสภาพเศรษฐกิจเหลือพ้ืนท่ี 253,125 ไร่ และดาํเนินการลงปลกูปาลม์ไปแลว้จาํนวน 10,250ไร่  

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2551 PTTGE เขา้ซ้ือกิจการบริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) โดยมี
สินทรัพยเ์ป็นพ้ืนท่ีสาํหรับพฒันาสวนปาลม์นํ้ามนัขนาด 87,500 ไร่ ตั้งอยูท่ี่เกาะ Kalimantanโดยปัจจุบนัมีการพฒันาพื้นท่ีแลว้
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และดาํเนินการปลูกปาลม์ไปแลว้ทั้งส้ิน 69,394 ไร่  และมีโรงสกดันํ้ ามนัปาลม์ดิบ (CPO) ท่ีกาํลงัการผลิต 45 ตนัต่อชัว่โมง
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2551 ไดอ้นุมติัให้ PTTGE เขา้ซ้ือสินทรัพยบ์ริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. 
MAR (Palembang)) ผา่น PT. MAR และมีมูลค่าลงทุน 645 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยสิ์ทธิบนท่ีดิน 43,750 ไร่ พ้ืนท่ีชาวบา้นบน 
Contract Farming 93,750 ไร่ และโรงสกดันํ้ามนัปาลม์ดิบพร้อมดาํเนินการผลิตขนาด 30 ตนั/ชม. โครงการตั้งอยูบ่นเกาะสุมาตรา 
ซ่ึง ในปี 2556  บริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak และ Palembang)  สามารถผลิตผลปาลม์ดิบ(Fresh Fruit 
Bunch : FFB) ไดเ้ป็นจาํนวน 92,126 ตนั, ผลิตนํ้ามนัปาลม์ดิบ (Crude Palm Oil : CPO)ได ้19,495 ตนั และเป็นเน้ือเมลด็ในปาลม์ 
(Palm Kermel :PK)  3,314 ตนั สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ จากทั้ง 2 โครงการ แลว้ประมาณ 518.4 ลา้นบาท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2551 ไดอ้นุมติัให้ PTTGE เขา้ลงทุนในบริษทั PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ลา้นบาท โดยเป็นการเขา้ลงทุนร่วมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เขา้ถือหุน้ในโครงการ 
PT. FBP จาํนวนร้อยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในท่ีดิน 675,000 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน ณ วนัเขา้ซ้ือประมาณ 867 ลา้นบาท โครงการ
ตั้งอยูท่ี่ West Kalimantan ปัจจุบนั ไดด้าํเนินการลงปลกูตน้ปาลม์ ไปแลว้เป็นพ้ืนท่ีจาํนวน 47,839 ไร่ 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 ไดอ้นุมติักรอบการขยายพ้ืนท่ีปลูกและพฒันาโครงการส่วน
ขยายของ PT Az Zhara และโครงการอ่ืนๆ ในอินโดนีเซีย ไม่เกิน 200,000 Ha โดยไดเ้ขา้ลงทุน PT Az Zhara (KPI) ในสัดส่วนถือ
หุน้ในโครงการ ร้อยละ 75 ในสิทธิท่ีดิน  492,981 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน (ชาํระแลว้)  ณ วนัเขา้ซ้ือประมาณ 2,052.6  ลา้นบาท 
โครงการตั้งอยูท่ี่ East Kalimantan ปัจจุบนั ไดด้าํเนินการลงปลกูตน้ปาลม์ ไปแลว้เป็นพ้ืนท่ีจาํนวน 85,900ไร่ 

(2) การบริหาร 
   คณะกรรมการบริษทั PTTGE ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน ไดแ้ก่ 

- นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต 
- นายสุพิชญ ์สุวกลู 
- นายเอกศกัด์ิ  โอเจริญ 
- นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร 
- นายพีรฉตัร  ป่ินประยงค ์
- นางพิชาภรณ์ วงศศ์รี 
- นางรสยา เธียรวรรณ 

(3) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั PTTGE ในปี 2554 – ปี 2556 เป็นดงัน้ี  

     หน่วย  :  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายไดร้วม 12 41 16 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 30 73 54 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (18) (32) (38) 
สินทรัพยร์วม 316 390 364 
หน้ีสินรวม 12 86 135 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 305 304 229 
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2554  
(ปรับปรุงใหม่)  

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

 
ล้าน
บาท 

ร้อ
ย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อ
ย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อ
ย
ละ 

1. ผลิตภณัฑก๊์าซฯ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)  
379,772.3

4 
15.34 473,042.6

4 
 16.62  490,580.58  17.01  

 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามนัและ
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ)  

60,085.70 2.43 91,229.81  3.21  83,948.22  2.91  

 
บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
(PTTEP)  

65.29 
74,865.50 3.02 94,781.65  3.33  101,955.11  3.54  

 
บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
(PTTNGD) 

58.00 
7,422.83 0.30 8,690.18  0.31  10,154.87  0.35  

 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม (CHPP 
1/) 

- 
157.49 0.01 174.86  0.01  182.13  0.01  

 
หัก รายไดค่้าก๊าซส่วนท่ี PTTEP ขายให ้
บมจ. ปตท.  

 
(72,778.30

) 
(2.94) (89,693.85

) 
(3.16) (97,325.70) (3.38) 

รวมรายได้จาก
ผลติภัณฑ์ก๊าซฯ 

  
449,525.5

6 
18.16 578,225.2

9 
20.32 589,495.21 20.44 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามนัและ
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ)   

1,574,696.
71 

63.62 1,769,343.
68 

62.18 1,646,289.3
5 

57.09 

 
บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
(PTTEP) 65.29 

91,000.14 3.68 113,069.7
9 

3.97 118,381.95 4.11 

 
หกั รายไดค่้านํ้ามนัดิบส่วนท่ี ปตท.สผ. 
ขายให ้บมจ. ปตท.    

(66,586.62
) 

(2.69) (74,056.06
) 

(2.60) (84,399.51) (2.93) 

 
PTT International Trading Pte.,Ltd. 
(PTTT) 100.00 

124,965.1
7 

5.05 148,385.8
4 

5.22 322,417.32 11.18 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 6,770.38 0.27 7,977.18 0.28 7,330.44 0.25 
 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 19,531.81 0.79 22,172.38 0.78 21,172.93 0.73 

 บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB)  100.00 
      
36,527.72  

1.47      
38,772.21  

1.36        
38,247.88  

1.33 

ร ว ม ร า ย ไ ด้ จ า ก
ผลติภัณฑ์นํ้ามัน 

 
 

1,786,905.
31 

72.19 2,025,665.
02 

71.19 2,069,440.3
6 

71.76 
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2554  ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) การถือ

หุ้นของ
บริษัท 

(ปรับปรุงใหม่)  

 ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
 

บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามนั
และหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่ง
ประเทศ) 

 
71,752.

67 
2.90 

59,374.7
9 

2.09 
46,579.5

3 
1.61 

 
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง 
(PTTPM)  

50.00 
63,458.

11 
2.56 

70,916.8
0 

2.49 76,300.4
3 

2.65 

 
บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
(HMC) 

41.44 
10,417.

14 
0.42 

10,721.3
0 

0.38 10,741.3
8 

0.37 

 
บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
(PTTAC) 

48.50 - - 
620.39 

0.02    
4,828.15  

0.17 

รวมรายได้จาก
ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมี 

   
145,627

.92 
5.88 

141,633.
28 4.98 

138,449.
48 

4.80 

4. ผลติภณัฑ์เหมอืง 
บจ.พทีที ีอนิเตอร์เนช่ันแนล 
(PTTI) 

100.00 
30,811.

91 
1.24 

28,738.5
0 1.01 

24,977.7
5 

0.87 

5. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  บจ.พีทีที กรีน เอน็เนอร์ยี ่
(PTTGE) 

100.00 356.84 0.01 1,246.14 0.05 
532.08 0.02 

บจ.บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ (BSA ) 

25.00  -    -    4.59   -                  
8.60  

   
-   

รวมรายได้จากผลติภัณฑ์
อืน่ๆ 

  
356.84 0.01 1,250.73 0.05 540.68 0.02 

6. รายไดส้าธารณูปโภค 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
(DCAP) 

35.00 
584.19 0.02 926.45 0.03 1,002.38 0.04 

 
บจ. ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล 
(TSR 2/) 

- 
- - - - 65.73 0.00 

 
บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
(EnCo) 

50.00 
40.47 0.01 44.54 - 48.50 0.00 

รวมรายได้จาก
สาธารณูปโภค 

   624.66 0.03 970.99 0.03 
1,116.61 0.04 
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2554  ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) การถือ

หุ้นของ
บริษัท 

(ปรับปรุงใหม่) 

 ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

7. รายไดจ้ากธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ามนั
และหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่ง
ประเทศ) 

 1,903.3
0 

0.08 3,207.89 0.11 4,109.00 0.14 

 บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
(PTTRB) 

100.00 4,099.2
5 

0.17 4,564.07 0.16 4,765.56 0.17 

 PTT (Cambodia) Limited 
(PTTCL) 

100.00  -    -   1.15  -   6.79 - 

รวมรายได้จากธุรกจิเสริม   6,002.5
5 

0.25 7,773.11 0.27 8,881.35 0.31 

8.รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ  
  

บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (PTTEP)  

65.29 3,780.1
8 

0.15 4,685.26 0.17 4,635.63 0.16 

 
บจ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) (TTM(T)) 3/) 

50.00 1,638.3
9 

0.07 1,716.42 0.06 1,682.38 0.06 

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

50.00 147.65 0.01 145.96 0.01 151.42 0.01 

 
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
(PTTPL) 

100.00 
926.36 0.04 1,123.84 0.04 

1,154.85 0.04 

 
บจ.เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
(ENCO) 

50.00  518.42   0.02   553.69  0.02 568.55 0.02 

 
บจ.บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ (BSA ) 

25.00 685.86  0.03  685.81 0.02 817.70 0.03 

 
บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
(PTTRB) 

100.00 
213.80 0.01 305.71 0.01 

395.40 0.01 

 
PTT (Cambodia) Limited 
(PTTCL) 

100.00 
- - - - 0.26 - 

 
บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั ( 
PTT TANK) 

100.00 
360.68 0.01 359.45 0.01 380.37 0.01 

รวมรายได้จากการ
ให้บริการ 

  
8,271.3

4 0.34 9,576.14 0.34 9,786.56 0.33 

รวมรายได้จากการขาย
และการให้บริการ 

  
2,428,1

26.09 98.10 
2,793,83

3.06 
98.1

8 
2,883,90

5.98 
98.5

7 
 
2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์  (ต่อ) 
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ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2554  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

 
ล้าน
บาท 

ร้อ
ย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อ
ย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อ
ย
ละ 

9.  อืน่ๆ 

  
  

  
  

      
    9.1 รายไดอ่ื้นๆ 16,575.26 0.67 17,178.96 0.60 13,834.85 0.48 

9.2 กาํไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

 1,099.42  0.04  7,434.06  0.26     304.37  0.01 

รวมรายได้อืน่     17,674.68 0.71 24,613.02  0.86 14,139.21 0.49 

10. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
    

29,463.28 1.19 27,014.79       
0.95  

27,078.77 0.94 

รวมรายได้     
2,475,264.

05 
100.00 2,845,460.

87 
100.00 2,883,905.9

8 
100.0 

 
 

หมายเหตุ : 1/ ปตท.ถือหุน้ใน CHPP ดว้ยสดัส่วนร้อยละ 100  จนถึงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556 จึงจาํหน่ายเงินลงทุนใน CHPP ในส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมด
ใหแ้ก่บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่(GPSC)   

2/  ปตท.ถือหุน้ใน TSR  ดว้ยสดัส่วนร้อยละ 40 ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556  จนถึงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2556  จึงจาํหน่ายเงินลงทุนใน 
TSR  ในส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่ GPSC  

3/  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป TTM(T) ไดเ้ปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี จึงตอ้งทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัในปี 2555  
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2.4  ภาวะอุตสาหกรรม        

2.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิสํารวจและผลติและก๊าซธรรมชาติ 

2.4.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  

 ณ ส้ินปี 2555 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นดงัน้ี 

ปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พนัล้านลูกบาศก์ฟุต) 
นํ้ามันดบิ 

(ล้านบาร์เรล) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมาณสาํรองท่ีพสูิจน์แลว้ 
(Proved Reserves) 

9,038.92 232.02 216.76 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดวา่จะพบ 
(Probable Reserves) 

9,573.19 420.70 283.90 

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ 
(Possible Reserves) 

4,671.33 277.27 99.51 

ท่ีมา :  รายงานประจาํปี 2555 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ    

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย 
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั บริษทั เฮสส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซ์พลอเรชัน่ จาํกดั เป็นตน้ ในปี 2555 มีปริมาณการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศเฉล่ีย 2,730 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5 นํ้ ามนัดิบ 136,516บาร์เรลต่อวนั 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 และก๊าซธรรมชาติเหลว 76,530 บาร์เรลต่อวนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5  

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรับปี 2548 –ปี 2555 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั) 

นํ้ามันดบิ 
(บาร์เรลต่อวนั) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(บาร์เรลต่อวนั) 

2548 2,292 113,890 69,487 

2549 2,353 128,950 75,250 

2550 2,515 133,549 78,844 

2551 2,658 145,616 85,862 

2552 2,576 150,864 83,493 

2553 2,860 152,800 88,632 

2554 2,730 136,516 76,530 

2555 3,247 148,934 81,879 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)    

                สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบนัการลงทุนและการดาํเนินการ 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท. แลว้ ยงัมีบริษทัอ่ืนท่ีดาํเนินกิจการระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ตวัอย่างเช่น 
บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั International Power S.A. แห่งประเทศเบล
เยี่ยม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อย่อยเพ่ือขนส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ใหก้บัลกูคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ปัจจุบนักิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานภายใต้
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  

2.4.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตใินปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

ณ ส้ินปี 2556 การจดัหาก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย 4,602 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อลกูบาศกฟุ์ต) 
(คิดเป็นสัดส่วนการจดัหาจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 78 และ 22 ตามลาํดบั)   ปริมาณการจดัหาก๊าซฯ ของปี 
2556 เพ่ิมข้ึน 41 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัปี 2555 สาํหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 
4,589  ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมข้ึน 44 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 1  

ทั้งน้ีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2556 ใหก้บัลกูคา้กลุ่มต่างๆ มีดงัน้ี 

 ภาคไฟฟ้า 

ปริมาณการจาํหน่ายเฉล่ีย 2,712 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมาณจาํหน่ายทั้งหมด 
ประกอบดว้ยการจาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉล่ีย 1,229 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้า
อิสระจาํนวน 7 ราย เฉล่ีย 872 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็จาํนวน 24 ราย เฉล่ีย 611 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยการ
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณ 34 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 1 

 ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจาํหน่ายเฉล่ีย 640 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมาณจาํหน่ายทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ประมาณ 9 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 1 โดยปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เป็นผลจาก
การลงทุนขยายโครงการระบบท่อจัดจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ไปยงับริษทัลูกคา้ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ  ทั้งในส่วนของลูกคา้กลุ่ม
อุตสาหกรรม และ ลกูคา้กลุ่มพาณิชย ์โดยในปัจจุบนั ปตท. มีจาํนวนลกูคา้มากกวา่ 320 สัญญา 

 ภาคขนส่ง 

การจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง หรือ NGV มีปริมาณเฉล่ีย 306ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6  ของปริมาณจาํหน่ายทั้งหมด โดยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 26ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 9ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ขยายสถานีบริการอยา่งต่อเน่ืองทาํใหปั้จจุบนัมีสถานีบริการรวม 490 แห่ง เป็นสถานีท่ี ปตท.ลงทุนเอง 391 แห่ง และเอกชนลงทุน 
99 แห่ง ครอบคลุม 54 จงัหวดั โดยในปี 2556 สัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคขนส่งทดแทนการใชน้ํ้ ามนัเบนซินและดีเซล
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 11.9 จากร้อยละ 10.8 ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2556 มีจาํนวนรถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทั้ง
ประเทศรวม 438,821 คนั เพ่ิมข้ึน 63,964 คนั หรือร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัปี 2555   

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

การใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือผลิตผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 930 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณการจาํหน่ายรวมทั้งหมด โดยลดลงร้อยละ 3 จากปี 2555 ท่ี 958 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 
เน่ืองจากในปี 2556 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยท่ี 5 ตอ้งหยดุเดินเคร่ือง เน่ืองจากอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนจากไอเสีย
เคร่ืองยนต ์ (Waste Heat Recovery Unit : WHRU) ไดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุฟ้าผา่ในช่วงกลางเดือน สิงหาคม 2556 ผล
ดงักล่าว ทาํใหป้ริมาณการผลิตผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติในปี 2556 ปรับลดลงจากปี 2555 เป็น 6,196,138 ตนั หรือ
ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2555 ท่ี 6,452,137 ประกอบดว้ยก๊าซอีเทน 2,074,447 ตนั ก๊าซโพรเพน 726,952 ตนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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2,690,389 ตนั และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 704,350 ตนั  ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหวา่งปี 2549 – 
ปี 2556 

                    หน่วย : ลา้นหน่วย 
 ปี 2549 ปี2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. พลงันํ้า 7,950 7,961 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 5,412 
2. ก๊าซธรรมชาต ิ 94,439 98,244 104,458 106,343 118,438 108,292 119,434 119,313 

3. นํ้ามันเตาและดเีซล 7,885 2,995 1,013 493 600 1,331 1,363 1,418 
4. ถ่านหิน 24,468 30,881 30,838 29,808 29,764 31,681 34,518 35,256 

5. กระแสไฟฟ้านําเข้า และอืน่ๆ 7,176 6,945 4,961 4,748 9,519 13,104 13,212 15,999 
รวม 141,919 147,026 148,221 148,358 163,668 162,343 176,958 177,398 

อตัราการขยายตัว  (ร้อยละ) 5.3 3.6 0.8 0.1 10.3 -0.8 9.0 0.25 
ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th)  
 
เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2555 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือ

วนัท่ี 8 มิถุนายน 2555 เร่ืองแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (PDP 2010 ฉบบั
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดยแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 5 ปี 
แรก มีการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4 และในระยะยาวกจ็ะยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นเช้ือเพลิงหลกัใน
การผลิตไฟฟ้า โดยตามแผนฉบบัดงักล่าวผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า 
เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขันได้และเป็นท่ียอมรับด้านส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 
โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทเช้ือเพลิง แสดงดงัภาพ นอกจากน้ี ภาครัฐยงัไดมี้นโยบายผลกัดนัการ
ใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากข้ึน เน่ืองจากมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และ
จะช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในช่วงท่ีราคานํ้ามนัในประเทศปรับตวัสูงข้ึนตามราคานํ้ามนัในตลาดโลก  
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2.4.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกจิการพลงังาน       

รัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลงังานให้เหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกาํกบัดูแลการ
ประกอบกิจการพลงังาน และการประกอบกิจการพลงังานออกจากกนั ใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการพลงังานครอบคลุมทั้งกิจการไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพ มัน่คง มีปริมาณเพียงพอ และใหมี้การจดัตั้งองคก์รกาํกบัดูแลอิสระ คือ คณะกรรมการกาํกบั
กิจการพลงังาน เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการพลงังานของประเทศ โดยมีหนา้ท่ีป้องกนัการใชอ้าํนาจผกูขาดโดยมิชอบ และคุม้ครองผูใ้ช้
พลงังานและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการประกอบกิจการพลงังาน  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2550 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติรับ
หลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามญัเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 (พระราชบญัญติัฯ) ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2550 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป 
 

2.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจินํา้มนั    

2.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั   

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,239,000 
บาร์เรลต่อวนั (รวมกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทของ PTTGC จาํนวน 135,000 บาร์เรลต่อวนั และกาํลงัการผลิต
ของระยองเพียวริฟายเออร์ 17,000 บาร์เรลต่อวนัซ่ึงไดห้ยดุการผลิตลงอยา่งไม่มีกาํหนดเวลาตั้งแต่วนัท่ี 7 ก.พ.2555) ในปี 2556 
โรงกลัน่นํ้ ามนัมีการผลิตจริงรวมกนัจาํนวน 1,096,453 บาร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบัการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซฯ 
และโรงงานปิโตรเคมีจาํนวน 108,817 บาร์เรลต่อวนั ทาํให้มีการผลิตนํ้ ามนัสาํเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 1,205,271 
บาร์เรลต่อวนั 

ประเทศไทยผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปแยกเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดต่างๆ ดงัน้ี 
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    หน่วย : บาร์เรลต่อวนั 
ประเภทผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

นํ้ามนัเบนซิน 208,424 222,092  279,832 
นํ้ามนัดีเซล   398,052   431,782  439,749 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 108,441 100,669  115,117 
นํ้ามนัเตา 100,222 105,487  101,866 
นํ้ามนัก๊าด       2,616 1,304  11,841 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 156,592 157,054  148,049  
รวม  974,347 1,018,389 1,096,453  

   ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

การขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัท่ีตั้งของ
โรงกลัน่นํ้ ามนั การขนส่งนํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศ 
ขณะท่ีการขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีนํ้ามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 6 แห่ง
เพ่ือกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป  

ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งนํ้ ามนั ปัจจุบนัการขนส่งนํ้ ามนั
ทางท่อส่งนํ้ ามนัแมจ้ะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ก็ยงัมีปริมาณการใช้ไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ 
เน่ืองจากท่อขนส่งนํ้ ามนัไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัทุกแห่ง โรงกลัน่นํ้ ามนัส่วนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัออกและภาค
กลางของประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสูงกวา่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

2.4.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายนํา้มนั 

ประเทศไทยมีผูค้า้นํ้ ามนัท่ีจดทะเบียนเป็นผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 รวม 41 ราย ในปี 2556 มีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัทั้ง
ประเทศรวม 45,653 ลา้นลิตร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.7 ทุกผลิตภณัฑมี์ปริมาณการใชเ้พ่ิมข้ึน ยกเวน้นํ้ามนัเตาและนํ้ามนัก๊าด 
โดยการใช้นํ้ ามัน เบนซินเ พ่ิม ข้ึนจากนโยบายรถคันแรก  นํ้ ามัน ดี เซล เ พ่ิม ข้ึนจากราคาขายปลีกดี เซล ท่ี รัฐบาล 
ยงัคงตรึงราคาไวไ้ม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ส่วนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึนจากภาคการท่องเท่ียว
ขยายตวัดีต่อเน่ือง สาํหรับปริมาณการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยงัคงเพ่ิมข้ึน แมว้า่ภาครัฐมีนโยบายการปรับราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนข้ึนเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป แต่กไ็ดก้าํหนดหลกัเกณฑก์าร
ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน สาํหรับครัวเรือนรายไดน้อ้ย ร้านคา้ หาบเร่ และ
แผงลอยอาหาร ส่วนนํ้ ามนัเตามีปริมาณการใชล้ดลง  เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมเปล่ียนไปใชพ้ลงังานอ่ืนท่ีมีราคาถูกกว่า เช่น 
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ การแข่งขนัในการจาํหน่ายนํ้ามนั นอกเหนือจากการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ การ
แสวงหาโอกาสในการเพ่ิมรายได ้รวมทั้งการบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานแลว้ การแข่งขนัทางดา้นราคา
ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองตามกลไกตลาด รายละเอียดแสดงปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ามนัของประเทศ ปรากฏตามตารางท่ี 1 

  
ตารางท่ี 1 ปริมาณความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของประเทศ  

             หน่วย : ลา้นลิตร 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 7,936 8,725 8,843 

นํ้ามนัเบนซิน 7,331 7,705 8,189 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน 
   /1   ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 

โครงสร้างราคานํา้มนั  
 โครงสร้างราคานํ้ ามนัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขายส่ง
หน้าโรงกลัน่ ประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลงังาน และภาษีมูลค่าเพ่ิม และในส่วนของราคาขายปลีก ประกอบดว้ย ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ ค่าการตลาด และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้าํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศในรูปของนํ้ ามนัดิบ และนํ้ ามนัสําเร็จรูปบางส่วน 
ประกอบกับการคา้นํ้ ามันเป็นไปอย่างเสรี ดังนั้น การกาํหนดราคานํ้ ามัน ณ โรงกลัน่จึงอ้างอิงกับราคานํ้ ามันสําเร็จรูปใน
ตลาดโลกตามหลกัการเทียบเท่าการนาํเขา้ (Import Parity) ซ่ึงกาํหนดโดยภาครัฐ รวมถึงข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการคาํนวณตน้ทุนตามหลกัการเทียบเท่าการนาํเขา้ดงักล่าว 

 ในส่วนของภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพ่ิม กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน ภาครัฐเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงอตัราท่ีจดัเก็บข้ึนอยูก่บันํ้ ามนัแต่ละชนิด สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้น ภาครัฐ
กาํหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัเป็นผูส่้งเงินเขา้กองทุนนํ้ ามนัตามอตัราท่ีกาํหนด นอกจากน้ี รัฐบาลมีนโยบาย
ผลกัดนัการใชพ้ลงังานทดแทน โดยมีการปรับอตัราเงินชดเชยสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัแก๊สโซฮอลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน  ประเทศไทยมีโครงสร้างราคานํ้ามนั ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ปรากฏตามตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 โครงสร้างราคานํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 

              หน่วย : บาท/ลิตร 

  เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล 91 

อ ี10 
แก๊สโซฮอล 95 

อ ี10 
แก๊สโซฮอล 95 

อ ี20 
แก๊สโซฮอล 95 

อ ี85 
ดเีซลหมุนเร็ว 

ราคา ณ โรงกลัน่ 25.9942  26.0681  26.2972  26.5090  26.9851  27.3249  
ภาษีสรรพสามิต 7.0000  6.3000  6.3000  5.6000  1.0500  0.0050  
ภาษีเทศบาล  0.7000  0.6300  0.6300  0.5600  0.1050  0.0005  
กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง  10.0000  1.2000  3.3000  (1.3000)  (11.6000)  (0.7000)  
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  

นํ้ามนัก๊าด 13 14 11 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 5,077 5,091 5,562 
นํ้ามนัดีเซล 19,192 20,569 20,892 

นํ้ามนัเตา 2,456 2,363 2,155 

รวม 42,005 44,467 45,653 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 124 

ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ 43.9442 34.4481 36.7772 31.6190 16.7901 26.8804 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  3.0761  2.4114  2.5744  2.2133  1.1753  1.8816  
ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 47.0203  36.8595  39.3516  33.8324  17.9654  28.7620  
ค่าการตลาด 0.9623  1.1406  1.1013  1.6333  5.9015  1.1477  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  0.0674  0.0798  0.0771  0.1143  0.4131  0.0803  
ราคาขายปลกี 48.05  38.08  40.53  35.58  24.28  29.99  
ท่ีมา: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
หมายเหตุ :       - ราคา ณ โรงกลัน่ กาํหนดจากราคาตลาดโลก 

                    - ภาษีและกองทุน ภาครัฐเป็นผูก้าํหนด    
                                                                                                                                                                                           

2.4.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว  

ประเทศไทยมีความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงตม้ ในปี 2556 ปริมาณ 7,426 ลา้นกิโลกรัม 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.1 โดยนาํไปใชเ้ป็นก๊าซหุงตม้ในภาคครัวเรือน ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 
และใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจนเกินขีด
ความสามารถในการผลิตจากโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงแยกก๊าซธรรมชาติในประเทศ จึงตอ้งมีการนาํเขา้ (รวมโปรเพนและบิวเทน 
เพ่ือนาํมาผสมเป็นก๊าซ LPG) 1,949 ลา้นกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 12.7  

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นแบบก่ึงลอยตวั โดยภาครัฐไดย้กเลิกการควบคุมราคาขายปลีกท่ีกาํหนดไว ้
18.13 บาทต่อกิโลกรัม  แต่ยงัคงควบคุมราคา LPG ณ โรงกลัน่ไวค้งท่ีประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ท่ีผา่นมาการควบคุม
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไวท่ี้ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ 
LPG ในประเทศแตกต่างจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขา้งมาก ทาํใหป้ริมาณ
ความตอ้งการใชก๊้าซ LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งมากโดยเฉพาะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ส่งผลใหต้ั้งแต่เดือนเมษายน 
2551 กาํลงัการผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการใช ้  กระทรวงพลงังานจึงมอบหมายให ้ปตท. เป็น
ผูน้าํเขา้ก๊าซ LPG ในราคาตลาดโลก เพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของประเทศ โดย ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยคืนจากกองทุน
นํ้ามนัเช้ือเพลิงในภายหลงั การควบคุมราคาก๊าซ LPG ส่งผลให ้ปตท. และโรงกลัน่นํ้ามนัในกลุ่ม ปตท.ไม่สามารถจาํหน่ายก๊าซ 
LPG ท่ีสะทอ้นราคาในตลาดโลกและตน้ทุนท่ีแทจ้ริง และเม่ือมีการนาํเขา้ก๊าซ LPG อยา่งต่อเน่ือง ปตท. จาํเป็นตอ้งลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการนาํเขา้ก๊าซ LPG โดย ปตท. อยูร่ะหวา่งดาํเนินการโครงการ LPG Integrated Facility Enhancement 
Project (LIFE Project) เพ่ือขยาย Facility รองรับการนาํเขา้ก๊าซ LPG ในอนาคต เช่น ขยายระบบคลงัและท่าเรือเพ่ือนาํเขา้ก๊าซ 
LPG รวมถึงการขยายขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซ LPG ไปยงัคลงัภมิูภาคต่างๆ เพ่ือรองรับความตอ้งการในอนาคตอยา่ง
เพียงพอ โดยการขยายกาํลงัการจ่ายทั้งทางรถยนตแ์ละรถไฟ  

รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นพลงังาน โดยมีการตรึงราคาก๊าซ LPG อยา่งต่อเน่ือง จนถึงการประชุมของ 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)  เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ภาคครัวเรือน โดยใหป้รับข้ึนเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป จนสะทอ้นตน้ทุนโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติท่ี 24.82 บาทต่อกิโลกรัม และรัฐบาลเห็นชอบเกณฑก์ารช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ 
LPG ภาคครัวเรือน ทั้งในส่วนของครัวเรือนรายไดน้อ้ย และร้านคา้ หาบเร่ แผงลอยอาหาร ดงัน้ี  

(1)  ครัวเรือนรายไดน้อ้ย ช่วยเหลือตามการใชจ้ริงแต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน 
(2)  ร้านคา้ หาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือตามการใชจ้ริงไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บการช่วยเหลือ 
       สามารถเลือกใชถ้งัขนาดใดกไ็ด ้แต่ไม่เกินขนาดถงั 15 กิโลกรัม 
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สาํหรับ ราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งไดเ้ร่ิมปรับข้ึนตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ท่ีใหข้ยายระยะเวลาการตรึง
ราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งไวท่ี้ราคา 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2555 และตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 ให้
เร่ิมปรับข้ึนราคาขายปลีกเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม  จนไปสู่ตน้ทุนโรงกลัน่นํ้ามนั (ภาครัฐกาํหนดใหร้าคาก๊าซ LPG ท่ีผลิต
ไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ามนั เท่ากบัราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในสัดส่วนร้อยละ 76 และราคาก๊าซ LPG ณ โรงแยกก๊าซฯ ซ่ึงถกูตรึงให้
คงท่ีประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ในสัดส่วนร้อยละ 24 ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2554)  ซ่ึงมติการปรับราคาน้ีมีผลบงัคบั
ใชถึ้งเดือนพฤษภาคม 2555 เท่านั้น เน่ืองจาก กพช. ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 ใหย้กเลิกมติ กพช. เดิมเม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2554 และมีมติใหค้งราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งไวท่ี้ราคา 21.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน (16 
พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2555)  ต่อมา กบง.ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 ใหป้รับข้ึนราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งอีก 0.25 
บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยูท่ี่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 เป็น
ตน้มาจนถึงปัจจุบนั  

การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมนั้น กพช. มีมติเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 เห็นชอบใหท้ยอยปรับ
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมใหส้ะทอ้นตน้ทุนโรงกลัน่นํ้ ามนั ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป โดยปรับราคา
ขายปลีกไตรมาสละ 1 คร้ัง จาํนวน 4 คร้ังๆ ละ 3 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมปรับเพ่ิมข้ึน
จาก 18.13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่อมา กบง. ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบใหก้าํหนด
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมไวท่ี้ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึนมากทาํให้
ตน้ทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่นํ้ามนัเกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม และกาํหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นไปตามตน้ทุนโรงกลัน่กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกปรับตวัลดลงทาํใหต้น้ทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่นํ้ามนัตํ่ากวา่ 
30.13 บาทต่อกิโลกรัม 

 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 ทั้งน้ี โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
(1)   ราคา ณ โรงกลัน่ 
(2)   ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ ประกอบดว้ย 
 -  ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซฯ 
 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง (1)  และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(3)   ราคาขายปลีก ประกอบดว้ย 
 -  ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซฯ 
 -     กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง (2)  ค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพ่ิม 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ปรากฏตามตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 
                   หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

  
ภาคครัวเรือน 
ผู้มีรายได้น้อย 

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 

ราคา ณ โรงกลัน่ 10.5715  10.5715  10.5715  10.5715  
ภาษีสรรพสามิต  2.1700  2.1700  2.1700  2.1700  
ภาษีเทศบาล 0.2170  0.2170  0.2170  0.2170  
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กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง (โรงกลัน่นาํส่ง) 0.7278  0.7278  0.7278  0.7278  
ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ 13.6863 13.6863 13.6863 13.6863 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (โรงกลัน่นาํส่ง)  0.9580  0.9580  0.9580  0.9580  
ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 14.6443  14.6443  14.6443  14.6443  
กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง (ผูค้า้นาํส่ง) 0.0000  1.8692  3.0374  11.2200  
ค่าการตลาด 3.2566  3.2566  3.2566  3.2566  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (สถานีบริการนาํส่ง) 0.2280  0.3588  0.4406  1.0134  
ราคาขายปลีก 18.13  20.13  21.38  30.13  

 
ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

   

2.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 

2.4.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นการนาํก๊าซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น
รูปของนํ้ามนั อนัไดแ้ก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผา่นกระบวนการกลัน่ แยก ทาํใหแ้ตกตวั และ
แปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนาํผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ไปผา่นกระบวนการ
ต่างๆจนได้เ ป็นผลิตภัณฑ์ ปิโตร เค มีขั้ นกลาง  เ ช่น  สไตรีนโมโนเมอ ร์  ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอ ร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่าน
กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายในรูปของเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด ์โพลิสไตรีน หรือวตัถุสังเคราะห์ต่างๆ ซ่ึงจะถูกนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานใน
การผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

2.4.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

ในปี 2556 ท่ีผา่นมา ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยงัคงอ่อนแอแต่ทวา่เร่ิมมีการฟ้ืนตวัอยา่งเปราะบาง ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยมี
แนวโนม้ชะลอตวัลงมากเน่ืองจากอุปสงคใ์นประเทศหดตวัโดยเฉพาะการใชจ่้ายภาคครัวเรือนหลงัจากท่ีมาตรการคืนภาษีรถยนต์
คนัแรกหมดลงและการขาดความต่อเน่ืองของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจใหม่ๆ ท่ีมีนยัสาํคญั การลดลงของการลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกและนาํเขา้สินคา้ท่ีปรับลดลงดว้ย ส่งผลใหภ้าพรวมอุตสาหกรรมในประเทศชะลอตวัลง ทั้งจากการ
ชะลอตวัของอุปสงคแ์ละการฟ้ืนตวัของภาคการส่งออกตํ่ากวา่ท่ีคาดไว ้

การผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในปี 2556 ไม่มีการขยายตวัอยา่งมีนยัสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  
ความตอ้งการบริโภคและการนาํเขา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมหดตวัร้อยละ 2 (เป็นคร้ังแรกในรอบ 5 ปี) และร้อยละ 7 (ต่อเน่ือง
เป็นปีท่ี 3) ตามลาํดบั ขณะท่ีการส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 
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หากพิจารณาสัดส่วนของการส่งออกเปรียบเทียบกบัการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแลว้ พบว่า 
ประเทศส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลางและขั้นปลาย ร้อยละ 18  29 และ 58 ของการผลิตในแต่ละขั้นตามลาํดบั ซ่ึง
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา พบว่า ในส่วนของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีในส่วนของผลิตภณัฑ์ปิ
โตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายมีสัดส่วนท่ีลดลงเล็กนอ้ย โดยเป็นผลมาจากการปรับแผนการผลิตและจาํหน่ายให้สอดคลอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกตามเหตุผลขา้งตน้ 

การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค และการส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้*ของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

2552 7,052 305 6,319 1,037 
2553 7,947 354 7,065 1,236 
2554  9,418 351 8,195 1,575 
2555 10,045 276 8,832 1,488 
25561\ 9,939 197 8,302 1,834 

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 
ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลาง*ของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2552 4,529 264 3,140 1,654 
2553 4,648 370 3,394 1,625 
2554  4,586 367 3,212 1,741 
2555 4,457 234 3,143 1,547 
25561\ 4,438 251 3,393 1,295 

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 
ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2552 4,293 668 2,862 2,098 
2553 4,998 899 3,295 2,604 
2554  6,016 840 3,338 3,513 
2555 6,516 942 3,643 3,815 
25561\ 6,539 902 3,626 3,815 

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 
ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2552 15,874 1,237 12,321 4,789 
2553 17,593 1,623 13,754 5,465 
2554  20,020 1,558 14,745 6,829 
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2555 21,018 1,452 15,618 6,850 
25561\ 20,916 1,350 15,321 6,944 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ : 1\ Preliminary data 
 
2.5  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

2.5.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านมา ปตท. ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงได้
ติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนการก่อสร้างไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพิจารณาตามขั้นตอน ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ไดค้วบคุมใหมี้การปฏิบติั ตลอดจนดาํเนินการ
ติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อ สผ. รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ยิง่ไปกวา่
นั้น เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบาํบัดมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามคาํแนะนําของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยท่ี 1 และ 5 ยงัไดเ้พ่ิมเติมการติดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ในปี 2546 และปี 2548 
ตามลาํดบั ซ่ึงจากผลการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทุกหน่วย และโรงแยกก๊าซอีเทนตั้งแต่เร่ิม
เปิดดาํเนินการ พบวา่คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และการจดัการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์
ดีกว่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้ งยงัไดมี้การดาํเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตลอดจน
โครงการอนุรักษพ์ลงังานอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น โครงการระบบหมุนเวียนพลงังานความร้อนเหลือท้ิงกลบัคืน สาํหรับโรงแยกก๊าซฯ 
หน่วยท่ี 5 และโครงการผลิตไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วม สําหรับโรงแยกก๊าซอีเทน ซ่ึง EIA ไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูช้ ํานาญการแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างนํามาตรการด้านส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติในขั้นตอนการออกแบบ
รายละเอียดวิศวกรรมและก่อสร้าง รวมทั้งโครงการติดตั้งหน่วยนาํก๊าซเหลือใชก้ลบัคืน (Remaining gas recovery unit : RGRU) 
สําหรับโรงแยกก๊าซฯ ระยอง ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษา และจดัทาํรายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด EIA เพ่ือเสนอต่อ
หน่วยงานอนุญาตพิจารณา นอกจากน้ียงัไดมี้การขอทบทวนมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัสภาพพ้ืนท่ีปัจจุบนั
สาํหรับโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 โดยไดจ้ดัทาํรายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด EIA แลว้เสร็จ และขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรอผล
พิจารณาจากหน่วยงานอนุญาต  

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัดาํเนินการระบบการจดัการแบบบูรณาการ หรือ Integrated 
Management Systems (IMS) ซ่ึงเป็นการรวมระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั มอก.18001//OHSAS 18001 และระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เขา้ดว้ยกนั โดยปัจจุบนั ทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม (หน่วยท่ี 1-6) ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อย
แลว้ และสามารถรักษาการรับรองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนยงัไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการพลงังาน 
ตามมาตรฐาน ISO 50001 เพ่ิมเติมอีกดว้ย 

2.5.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
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ถึงแมว้า่การดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีโครงการประเภทระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ จะถูกกาํหนดใหอ้ยูใ่นข่ายท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2539 มากกวา่ 10 ปี อยา่งไรก็ตาม ปตท.  
ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหวา่งการก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างมาโดยตลอด จึง
ไดมี้การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก่อนดาํเนินโครงการ เพ่ือกาํหนดมาตรการป้องกนั แกไ้ข และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งในระหวา่งก่อสร้างและระยะดาํเนินการ โดยเฉพาะการปรับสภาพพื้นท่ีใหเ้ขา้สู่สภาพเดิมเม่ือ
การฝังกลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนบัแต่การก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ สายประธานเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย 
และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ กมี็แนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

สาํหรับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่ามายงัชายแดนไทยท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรี ท่ีเร่ิม
ก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบัการดาํเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
ซ่ึงจากผลการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏวา่เป็นไปตามมาตรการป้องกนั แกไ้ขและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 

ในระหวา่งปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติทุกขนาด ไม่วา่จะเป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบท่อ
ส่งก๊าซฯ ฉบบัท่ี 3 หรือโครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงักลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) นั้น 
ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA รวมทั้งมีการนาํมาตรการป้องกนั แกไ้ขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการทุกโครงการ โดยโครงการตามแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซฯ ฉบบัท่ี 3 ท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ.  ไดแ้ก่ โครงการสถานีเพ่ิมความ
ดนัก๊าซธรรมชาติกลางทางบนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 (Midline Compressor) และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บนบก  นครราชสีมา  ( เ พ่ือขยายโอกาสใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะ  ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นโครงการส่วนต่อขยายจากโครงการระยะท่ี 1 เป็นตน้ ส่วนโครงการท่ีรายงาน 
EIA ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการแลว้ในปี 2556 และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างออกแบบและก่อสร้างไดแ้ก่  
โครงการท่อส่งก๊าซฯ มายงัสถานีควบคุมก๊าซ BVW01 โครงการท่อส่งก๊าซฯ ภูมิภาคนครสวรรค ์โครงการท่อส่งก๊าซฯ ภูมิภาค
นครราชสีมา (ระยะท่ี 1) โครงการติดตั้งหน่วยผสมก๊าซฯ (Mixing Facility) เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหก้บัโครงข่ายระบบท่อฯ 
และโครงการติดตั้งเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 สถานีเพ่ิมความดนัก๊าซโทรโยค เป็นตน้ ส่วนโครงการติดตั้งเคร่ืองเพิ่ม
ความดนัก๊าซฯ ในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซฯเส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย)  ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง  

สําหรับโครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงักลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) มี
โครงการท่ีรายงาน EIA ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการแลว้ในปี 2556 และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงัโรงไฟฟ้าวงันอ้ยหน่วยท่ี 4 โครงการท่อฯ เช่ือมระบบท่อนวนคร-รังสิต โครงการท่อส่งก๊าซฯ 
ไปยงับริษทั สุเพิร์บ พาวเวอร์ จาํกดั โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงับริษทั ศกัด์ิชยัสิทธ์ิ จาํกดั โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงับริษทั ยเูอม็
ซี เมท็ทอล จาํกดั โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงับริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงับริษทั ไซมีส เมอร์ชาน
ไดส์ จาํกดั โครงการท่อส่งก๊าซฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โครงการท่อส่งก๊าซฯ ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหม
ราชสระบุรี (HSIL) โครงการท่อส่งก๊าซฯ ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงัสถานีบริการ NGV ปตท.
ธรรมศาสตร์ ศนูยรั์งสิต และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงัสถานีบริการ NGV บริษทั สาลีเอน็จีว ีสมุทรปราการ จาํกดัเป็นตน้ 

สาํหรับโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ. หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณา ไดแ้ก่   
โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงับริษทั ซีพีคา้ปลีกและการตลาด จาํกดั โครงการท่อฯ ไปยงับริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จาํกดั 
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โครงการท่อส่งก๊าซฯ ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงัสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติต่างๆ เป็นตน้ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั มอก.18001/OHSAS 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จาก
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้และสามารถรักษาการรับรองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ี 
ทุกเขตปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติยงัไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการพลงังาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 อีก
ดว้ย 

2.5.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการท่าเทยีบเรือของคลงัปิโตรเลยีมและผลติภัณฑ์อืน่ๆ 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ไดมี้การจดัทาํรายงาน EIA ซ่ึงระบุมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Mitigation Measure) ตลอดจนไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
(Monitoring Measure) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
เสนอต่อ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดงักล่าว ปตท. สามารถ
ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งครบถว้น และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ท่ีมีท่าเทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑทุ์กคลงั 
ยงัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถงัเก็บผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมของคลงัก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือพร้อมวางท่อนํ้ ามนัใตท้ะเลและก่อสร้างถงัเก็บผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติมของคลงันํ้ ามนัศรีราชานั้น EIA ไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผูช้าํนาญการแลว้ในปี 2556 จากนั้นโครงการมีการทบทวนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมใหมี้ความปลอดภยัยิง่ข้ึน 
จึงมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดการออกแบบองคป์ระกอบท่าเทียบเรือและขนาดท่าเทียบเรือใหมี้ขนาดเลก็ลง และ
เพ่ิมแนวสะพานรับท่อและทางเดิน รวมถึงการปรับเปล่ียนทิศทางของท่าเรือและการเทียบเรือ ตลอดจนมีการเปล่ียนตาํแหน่งบ่อ
สาํรองนํ้ าดบัเพลิง ซ่ึงรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถงัเก็บผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติมของ
คลงัเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อนํ้ ามนัใตท้ะเลและก่อสร้างถงัเก็บผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมของคลงันํ้ามนั
ศรีราชา บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ดงักล่าว ไดผ้่านการพิจารณาจากกรมเจ้าท่าซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาอนุญาต ซ่ึงปัจจุบนัโครงการน้ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  นอกจากน้ี มีโครงการภายใตโ้ครงการขา้งตน้ท่ีอยูใ่นขั้นตอนการ
จดัทาํรายงาน EIA ไดแ้ก่ โครงการศึกษาและจดัทาํรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการวางท่อพาราไซลีน คลงันํ้ามนัศรี
ราชา สาํหรับในส่วนของโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือนํ้ามนัและก๊าซของคลงัปิโตรเลียมสงขลานั้นอยูใ่นสถานะชะลอโครงการ 
ยงัไม่มีกาํหนดการก่อสร้างท่ีแน่นอน 

2.5.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมแีละโรงกลัน่นํา้มนั 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นประเภทโครงการท่ีตอ้งจัดทาํรายงาน EIA ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ในปี 2556 ปตท. ลงทุนในโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเมทิลเมตะคริเลต (พีเอม็เอม็เอ) ของบริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ 
จาํกัด ซ่ึงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแลว้ 
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ปตท. ให้ความสําคญักบัการดาํเนินงานโครงการควบคู่กบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มโดย ปตท. จะปฏิบติัตามมาตรการลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการอยา่งเคร่งครัด และ
จดัทาํรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อสาํนกังาน
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจขยายและพฒันาการใชก๊้าซธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการขยายโครงข่ายระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าไอนํ้ าและนํ้ าเยน็ โดยในขณะน้ี มีโครงการท่ีไดจ้ดัทาํรายงาน EIA 
ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แลว้เสร็จ และไดรั้บการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ แลว้ ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอร์
เรชัน่ จาํกดั (BIC) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนท้ิงไทรโยค (Waste to Power Saiyok) สาํหรับโครงการท่ีอยูใ่นระหวา่ง
การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility study) ของโครงการ รวมทั้งอยูใ่นระหวา่งการศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพ่ือเสนอต่อ 
สผ. หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณา  ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC)  CUP-4  และ
โครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกดั (NNEG) และโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
นํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP) สาํหรับโครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จและเขา้สู่ระยะดาํเนินการ ก็ไดป้ฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงมีการติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํ
รายงานเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะตามท่ีกาํหนด 

2.6          การวจิัยและพฒันา 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลย ีปตท. (สวญ.) ดาํเนินงานวิจยัและพฒันา โดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างฐานทางดา้นเทคโนโลย ี
(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจยัให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งกาํหนดกลไกการ
ดาํเนินงานให้มีกระบวนการเช่ือมโยงการทาํงานระหว่าง สวญ. และกลุ่มธุรกิจ เพ่ือรองรับทิศทางองค์กรท่ีมุ่งเน้นการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดร้วดเร็ว   ทั้งน้ี สวญ. มี
โครงสร้างการดาํเนินงานเป็นดงัน้ี 
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2.6.1     งานวจิัยและพฒันาทีสํ่าคญัของ สวญ. 

2.6.1.1    วจิัยธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลยีม 

สืบเน่ืองมาจากการส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า 
ส่งผลให้ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้น สวญ. จึงมุ่งเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์
จากปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ โดยให้ความสําคญันบัตั้งแต่การสาํรวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง และได้
ดาํเนินงานวิจยัทางดา้นธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้ดา้นการวิจยักระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา  วิจยั
การเพ่ิมประสิทธิภาพการนาํนํ้ามนัและก๊าซกลบัมาใช ้โดยไดมี้การก่อตั้งหอ้งปฏิบติัการทางธรณีวิทยาท่ี สวญ. วงันอ้ย นอกจากน้ี
ยงัมีการวิจัยและพฒันาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใช้งานโรงงานและระบบท่อ เพ่ือคงสภาพท่อส่งก๊าซฯ ให้มี
ประสิทธิภาพดงัเดิม โดยไดมี้การวิจยัการแกปั้ญหาการเกิดไขในการขนส่งนํ้ามนัทางรถไฟใหแ้ก่แหล่ง S1 ดว้ยวิธีการเหน่ียวนาํ
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (PTT Electromagnetic Induction Machine for Wax Mitigation) ซ่ึงนอกจากช่วยลดค่าขนส่งและค่ากาํจดัไข
แลว้ยงัสามารถนาํไขมาใชป้ระโยชน์สร้างมูลค่าไดถึ้ง 100 ลา้นบาทต่อปี 

ปัจจุบนั สวญ. ยงัมีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับงานวิจัยทางดา้นธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมอย่าง
ต่อเน่ือง โดยอยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้างอาคารและจดัหาอุปกรณ์วจิยัทางธรณีวทิยาต่างๆ เพ่ือใหบ้ริการแก่กลุ่ม ปตท. และเป็น
ศนูยก์ลางการศึกษาดา้นธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย  

2.6.1.2    วจิัยและพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี 

งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัเพ่ือเสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  สวญ. จึงไดท้าํการศึกษาวิจยักระบวนการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพ่ือ
แกไ้ขและป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน พฒันากระบวนการ
ใหม่ ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการวิจยัและพฒันา รวมถึงการวิจยัพฒันาและประเมินประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาและตวัดูดซับ
ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงไดท้าํการพฒันาตวัเร่งปฏิกริยาและตวัดูดซบัท่ีมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัตวัดูดซบัเชิงพาณิชยเ์พ่ือ

ฝ่ายวจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรม
ปิโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
กระบวนการ  

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม
(Environmental Research and  

Management Department) 

สว่นวเิคราะหง์านวจิยัเชงิธุรกจิ 
(Analytical Business Research Division) 

สว่นวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองคค์วามรู ้
(Analytical Technology & KM Division) 

 สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาและวเิทศสมัพนัธ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีม และเชือ้เพลงิทางเลอืก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท.

 สว่นปฏบิตักิารและบาํรงุรกัษาอาคารและอปุกรณว์จิยั
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต ์
และเครือ่งยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

    ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

สว่นแผนและบรหิารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 

 สว่นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 
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ทดแทนการนาํเขา้ นอกจากน้ียงัมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีร่วมกบับริษทัปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. เพ่ือนาํไปสู่การ
พฒันาและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์ โดยโครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมีท่ีมีการ
ดาํเนินการ เช่น งานวิจยัการสังเคราะห์และข้ึนรูปพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastics) เพ่ือสนับสนุนการใชว้ตัถุดิบชีวภาพใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทดแทนปิโตรเลียม โดยไดผ้ลิตแกว้กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพแบบยอ่ยสลายได ้100% ใชง้านใน
ร้านอเมซอน นอกจากน้ียงัมีการวิจยัและพฒันากระบวนการรวมทั้งพฒันาแบบจาํลองกระบวนการต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชพ้ลงังานหรือพฒันาเทคโนโลยใีหม่ท่ีเหมาะสมกบัแหล่งวตัถุดิบและแนวโนม้ของตลาด เช่นการวิจยัและพฒันาเตาปฏิกรณ์
แบบ Microchannel Base ท่ีมีขนาดเลก็และมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลงังานและมวลสารสูงสาํหรับประยกุตใ์ชก้บักระบวนการ 
GTL (Gas-to-Liquid) ขนาดเลก็ เช่น กระบวนการแปรรูปก๊าซจากแหล่งก๊าซขนาดเลก็หรือ flared gas เป็นนํ้ามนัดิบสังเคราะห์ 
อีกดว้ย 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ี ปตท. ไดข้ยายศกัยภาพงานวจิยัดา้นกระบวนการและปิโตรเคมีท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ปัจจุบนัไดใ้หบ้ริการทดสอบประเมินประสิทธิภาพตวัเร่งปฏิกิริยาและ
ตวัดูดซบั ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. นอกจากน้ียงัไดด้าํเนินการก่อสร้างโรงงานจาํลองกระบวนการผลิต HDPE ท่ีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง สาํหรับงานวจิยัตวัเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการพอลิเมอไรเซชนัในระดบัโรงงานนาํร่อง 
(Pilot Plant) แลว้เสร็จ สามารถใหบ้ริการทดสอบกระบวนการพอลิเมอไรเซชนัแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. พร้อมดาํเนินการในปี 
พ.ศ. 2557 

2.6.1.3    วจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมและเช้ือเพลงิทางเลอืก 

สวญ. ไดท้าํการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ทั้งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ทั้งดา้นคุณภาพ และผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของ ปตท. ท่ีจาํหน่ายจึงลว้นผา่นการยืนยนัคุณภาพการใชง้าน และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตดา้นพลงังานท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขณะน้ี การนาํผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันาเป็น
เช้ือเพลิงทดแทนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน ลดการพ่ึงพาการนาํเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ นบัเป็นการสร้าง
ความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ  ทั้งยงัช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม สวญ. จึงดาํเนินการศึกษา วิจยัและพฒันาการผลิตนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงสังเคราะห์จากพืชเพ่ือทดแทนผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียมในอนาคต ดงัเช่น ความสําเร็จในการคิดคน้สูตรนํ้ ามนัแก๊ส
โซฮอล ์อี 20 (E20) และนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 (E85) จาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศไทย และ สวญ. ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาโดย
เดินหนา้งานวิจยัการผลิตเอทานอลจากเส้นใยพืช (Cellulosic Ethanol) ในวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ฟางขา้ว เศษสับปะรด 
ใบออ้ย ทะลายปาลม์ และ นํ้ าท้ิงจากโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั เพ่ือนาํไปสู่การลดตน้ทุน และเป็นการใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ใช่พืช
อาหารซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบของพลงังานท่ีมีต่อราคาอาหารในอนาคต 

สาํหรับการพฒันาพืชพลงังานทางเลือกนั้น สวญ. ไดท้าํการศึกษาสายพนัธ์ุและวิธีปลูกสาหร่ายขนาดเลก็ (Micro-algae) 
และสบู่ดาํสาํหรับผลิตนํ้ามนั การศึกษาการผลิตเมธานอลและไดเมธิลอีเธอร์ (DME) จากวสัดุชีวมวลดว้ยกระบวนการแกสซิฟิเค
ชนั (Gasification) รวมถึงการดาํเนินการศึกษาและพฒันากระบวนการผลิตนํ้ ามนัไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล (Bio-hydrogenated 
Diesel หรือ BHD) ซ่ึงมีโครงสร้างใกลเ้คียงนํ้ามนัดีเซลท่ีใชก้นัในปัจจุบนั และสามารถใชง้านในเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีอตัราส่วนสูง
ซ่ึง ปตท. ไดน้าํ BHD ผลิตเป็นนํ้ ามนัดีเซลคุณภาพสูงออกจาํหน่ายในช่ือ PTT Hyforce ในปี 2556 นอกจากน้ี ยงัมีการต่อยอด
พฒันา Biojet สาํหรับใชง้านในเคร่ืองบินเพ่ือลดการปลดปล่อยมลภาวะจากธุรกิจการบินโดย ปตท. ไดร่้วมกบั บริษทั การบิน
ไทย จาํกดั มหาชน ศึกษาแนวทางการใช ้Biojet ในประเทศไทย 

ในส่วนของนํ้ ามนัหล่อล่ืน สวญ. ไดท้าํการพฒันานํ้ ามนัหล่อล่ืนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมครอบคลุมการใชง้านทุก
ดา้น รวมถึงเป็นผูน้าํในการใช้มาตรฐานสากลล่าสุด ออกจาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศมาโดยตลอด เพ่ือให้สนองตอบ
ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีและยืดอายกุารใชง้านของยานยนต ์นอกจากน้ี ในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของ ปตท. 
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นั้น สวญ. ยงัไดพ้ฒันาสายผลิตภณัฑอ์อกไปใหห้ลากหลายยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยในปี 2556 ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 
Performa Super Synthetic 0W-20 ซ่ึงมีค่า VI สูงกวา่ 200 และมี high film strength รองรับการใชง้านภายใตอ้ากาศร้อนอยา่ง
ประเทศไทย ออกจาํหน่ายสู่ทอ้งตลาด สวญ. ไดเ้ขา้แกไ้ขปัญหาการใชห้ล่อล่ืนในเรือของกองทพัเรือ และใหก้องทพัเรือเกิดความ
มัน่ใจในคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละขยายการใชง้านในเรือของกองเรือยทุธการเป็นนํ้ามนัหล่อล่ืน ปตท. (PTT Navita)  ทั้งหมด  

นอกเหนือจากหล่อล่ืนยานยนต์และอุตสาหกรรมแลว้ สวญ. ยงัทาํการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์พิเศษ (Specialty 
Products) เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ยางมะตอย ดว้ยการผลิต Polymer Modified Asphalt (PMA) ซ่ึงมีคุณสมบติัยืดหยุน่
เหนือกวา่ยางมะตอยปกติ และ Warm Mixed Asphalt (WMA) ซ่ึงสามารถผสมไดท่ี้อุณหภูมิตํ่า เป็นตน้ โดยไดด้าํเนินการวิจยั
ร่วมกบักรมทางหลวงเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูงนาํไปใชก้บัผิวทางในประเทศไทยต่อไป ทั้งหมดน้ีเพ่ือรองรับ
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต ดงันั้นผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุมความตอ้งการของตลาด 
ไดรั้บการรับรองโดยผูผ้ลิต และมีคุณภาพเหนือคู่แข่งในตลาด โดยจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และครองส่วนแบ่ง
ตลาดเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเป็นอนัดบัหน่ึงจนถึงปัจจุบนั  

2.6.1.4    เทคนิคพลงังานประยุกต์และเคร่ืองยนต์ทดสอบ 

สวญ. มีห้องปฏิบติัการทดสอบดา้นเคร่ืองยนต ์(Engine Test) และยานยนต ์(Vehicle Test) ท่ีทนัสมยัรองรับการ
ทดสอบท่ีหลากหลาย และใชว้ิธีการทดสอบอา้งอิงมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล สรรหาเทคโนโลยีดา้นพลงังาน
ประยกุต ์ทาํการวิจยัดา้นเทคนิคในการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํการทดสอบและประเมินผล
เคร่ืองยนต ์ยานยนต ์การเผาไหม ้และการปลดปล่อยมลพิษจากการใชผ้ลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงต่างๆ นอกจากน้ียงัดาํเนินการวิจยัและ
พฒันาเชิงวิศวกรรมในการประยกุตใ์ชก๊้าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมและยานยนต ์(NGV) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการตลาด
ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ของ ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีออกจาํหน่ายภายใตช่ื้อ ปตท. จะผา่นการวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผล ดา้นประสิทธิภาพ สมรรถนะ และ
มลพิษจากหอ้งปฏิบติัการเคร่ืองยนตท์ดสอบเพ่ือยนืยนัผลการใชง้านตามมาตรฐานสากล 

งานวิจยัท่ีสาํคญัของสถาบนัวิจยัฯ ไดแ้ก่ การวิจยัเพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาดและใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงราคาประหยดัทดแทนนํ้ามนั โดยวิจยัและพฒันาการใช ้NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดการใชน้ํ้ ามนั
เช้ือเพลิงและลดมลพิษทางอากาศลงไดใ้นระดบัหน่ึง ภาครัฐจึงใหก้ารสนบัสนุนและมีการขยายผลเพ่ือใชก้บัรถยนตโ์ดยสาร ขส
มก. และรถแท็กซ่ี ทั้งน้ีการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์เบนซินจะตอ้งติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเช้ือเพลิง 
(Conversion Kit) เพ่ือให้สามารถใชส้ลบัไปมาระหว่างก๊าซธรรมชาติกบันํ้ ามนัเบนซินได ้สวญ. จึงไดท้าํการศึกษา วิจยั หา
แนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดงักล่าวให้เหมาะสมกบัการใช้งานในประเทศ พร้อมทั้ งคิดคน้และพฒันาอุปกรณ์จ่าย
เช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับยานยนตก๊์าซธรรมชาติ (Engine Control Unit, ECU) สาํหรับรถยนตเ์บนซินใชก๊้าซธรรมชาติ
ระบบ Bi-Fuel เพ่ือควบคุมส่วนผสมเช้ือเพลิงและจงัหวะการฉีดเช้ือเพลิงใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย
และสภาวะการทาํงานของเคร่ืองยนต์ อนัจะช่วยให้เคร่ืองยนต์มีการเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพ สมรรถนะเคร่ืองยนต์สูง และ
ปลดปล่อยมลพิษตํ่า โดยไดอ้อกจาํหน่ายอุปกรณ์ดงักล่าวในเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทยและมาเลเซียในปี 2554 และไดต่้อยอด
งานวจิยัไปใชพ้ฒันา ECU ท่ีสามารถใชก๊้าซธรรมชาติท่ีมีคุณภาพหลากหลาย (Flex CNG ECU) นอกจากน้ี ยงัทาํการพฒันาระบบ
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติในเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel Engine) ดว้ยการประยกุตแ์นวคิด
ระบบ Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)  ทาํใหส้ามารถใชก๊้าซธรรมชาติในเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยสัดส่วนสูงถึงร้อย
ละ 60 สูงกว่า ECU ในทอ้งตลาดซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนดีเซลไดเ้พียงร้อยละ 30  เคร่ืองยนต์มีสมรรถนะดี และการ
ปลดปล่อยมลพิษตํ่าได ้โดยมีการส่งมอบเทคโนโลยแีก่ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑด์งักล่าวในประเทศไทยแลว้ในปี 2556 สวญ. 
ยงัคงนาํแนวคิดการพฒันาเคร่ืองยนต์ก๊าซธรรมชาติไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใชก้บัเคร่ืองยนต์หลายประเภท อีกทั้งนักวิจยัของ 
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สวญ. ยงัได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา การฝึกอบรม การให้ความรู้ และการแกไ้ขปัญหาการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากน้ีห้องทดสอบยานยนตข์องปตท.ยงัไดมี้การปรับปรุงเพ่ือขยายการ
ทดสอบรองรับมาตรฐานการทดสอบในอนาคต ไดมี้การอพัเกรดอุปกรณ์ทดสอบมลพิษให้สามารถทดสอบในระดบัมาตรฐาน 
Euro IV และ Euro V ในปี 2555 สวญ. ไดก่้อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า เพ่ือรองรับการวิจยัรถใชไ้ฟฟ้า โดย สวญ. มีแผนพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นรถยนตไ์ฟฟ้าต่างๆในอนาคต เช่น สถานีเติมไฟฟ้า หัวเติมไฟฟ้า เทคโนโลยีแบตเตอร่ี เพ่ือรองรับทิศทาง
ยานยนตใ์นอนาคตต่อไป นอกจากน้ีในปี 2556 ปตท. ยงัไดล้งทุนก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้าตน้แบบในสถานีบริการนํ้ามนัต่างๆ 
ของ ปตท. รวมทั้งส้ิน 5 แห่ง 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรม โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างดาํเนินการ
ก่อสร้าง Energy Application Lab เพ่ือพฒันาเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยกีารใชก๊้าซในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน 
เป็นการสนบัสนุนการขยายตลาดก๊าซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย ์รวมทั้งการอนุรักษพ์ลงังาน  

2.6.1.5    วจิัยและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะคาํนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่านั้น สวญ. ยงัตระหนักถึงความสําคญัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงได้
ดาํเนินการวิจยัและบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือลดและป้องกนัผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกลเ้คียง โดยทาํหนา้ท่ีคน้ควา้ วิจยั พฒันา และประเมินคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทางอากาศ นํ้า ดิน และ
กากของเสีย แก่ธุรกิจนํ้ ามนั ไม่ว่าจะเป็นคลงันํ้ ามนัและสถานีบริการนํ้ ามนั ธุรกิจก๊าซฯ ปิโตรเคมีและการกลัน่ และอาคาร
สาํนกังาน เพ่ือกาํหนดแนวทาง วธีิการ และวางมาตรการแกไ้ขหรือลดผลกระทบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  ตลอดจนวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยใีนการป้องกนั แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟแูละกาํจดัมลพิษ จากการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดย ปตท.ไดมี้การทาํ Carbon Accounting สาํหรับกลุ่ม ปตท. เพ่ือประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHG) ของกลุ่ม ปตท.  เป็นขอ้มูลในการติดตามและวางแผนมาตรการลดการปลดปล่อย GHG โดยไดมี้การกาํหนด
มาตรฐาน (Standardization) การคาํนวณปริมาณปลดปล่อย GHG  และติดตามการปลดปล่อย GHG ของกลุ่มปตท.เป็นรายปี
ตั้งแต่ปี 2550 มีการศึกษาแบบจาํลองการตดัสินลงทุนเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นอากาศและแหล่งนํ้ า โดยการพฒันา
แบบจาํลองการกระจายมลพิษทางอากาศ และทาํบัญชีแหล่งนํ้ าและขอ้มูลการใช้นํ้ าในพื้นท่ีมาบตาพุด อีกทั้ ง สวญ.ยงัได้
ทาํการศึกษาวฏัจกัรชีวติ (LCA) ของเช้ือเพลิงจากปิโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพและยางมะตอย เพ่ือเป็นขอ้มูลแนว
ทางการพฒันาพลงังานทดแทนใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

นอกจากการประเมินและติดตามการปลดปล่อยมลพิษแลว้ สวญ.ยงัมีงานวิจยัดา้นการบาํบดัมลพิษ เช่นการบาํบดัดิน
ปนเป้ือนนํ้ ามนัดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ รวมถึงให้บริการหาแนวทางบาํบดัมลพิษแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. เช่นการบาํบดันํ้ า
ท้ิงปนเป้ือนนํ้ามนัจากสถานีบริการนํ้ามนัของ ปตท. รวมทั้งระบบนาํนํ้ากลบัคืน นอกจากน้ียงัมีการวิจยัการเล้ียงสาหร่ายสาํหรับ
ดูดซับ CO2 และผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ทั้งหมดน้ีเพ่ือใชพ้ฒันากระบวนการบาํบดัให้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานท่ียดึมัน่ต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

2.6.1.6    แผนและบริหารงานวิจัย 

การจดัทาํแผนและบริหารงานวิจยั เป็นส่วนท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการงานวิจยัและพฒันาของ สวญ. โดยจดัทาํแผน
วจิยัและพฒันาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Roadmap) ดาํเนินการควบคุมติดตามผลการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ประเมินผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงการวิจยั เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจยัต่างๆ และสร้าง
เครือข่ายงานวจิยักบัหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ดา้นปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี สร้างสรรคผ์ลการศึกษาวิจยัอยา่งบูรณาการและเช่ือถือได ้อนัจะเป็นหนทางในการสร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจใน
เชิงรุก นอกจากน้ียงัดาํเนินการสํารวจตลาด ทศันคติ และความพึงพอใจของลูกคา้และผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ี
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ครอบคลุมธุรกิจหลกัของ ปตท.   มีการประเมินและสาํรวจภาพพจน์องคก์รอยา่งต่อเน่ือง   เพ่ือท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการวางแผน
ธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการธุรกิจให้สนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัศึกษาและวิจยั 
ทางดา้นตลาด ธุรกิจ   สังคม วิเคราะห์ทางการเงิน ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ และสายโซ่คุณค่าผลิตภณัฑ์  เพ่ือเป็น
แนวทางในการดาํเนินโครงการวิจยั และสนบัสนุนแผนและกลยทุธ์องคก์ร  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ ปตท. และ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้สามารถแข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งยงัมีการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์รและ
หน่วยงานภายในอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือนาํมาพฒันาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดว้ยความมุ่งมัน่ในการ
พฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ต่อไป 

ในปี 2556 ปตท. ไดต้ั้งโครงการบริหารงานดา้นเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. เพ่ือบริหารจดัการดา้นการวิจยัและพฒันาให้
สอดคลอ้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกนั สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของทุกบริษทัในกลุ่ม ปตท. และใชท้รัพยากรดา้นการวิจยัและ
พฒันาของกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อน่ึง ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาดา้นพลงังานอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
เป็นหน่ึงในกลไกเพ่ือนาํไปสู่ความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ สวญ. จึงไดมี้การติดตามเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพ่ือทราบ
ทิศทาง และแนวโนม้ดา้นพลงังานอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งศึกษาศกัยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะพฒันานาํเทคโนโลยมีาใช้
ในเชิงพาณิชย ์รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริหารจดัการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั กลุ่มธุรกิจ และ
กลุ่มบริษทั ปตท. พร้อมให้ขอ้มูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้และผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจและ
ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริการของ ปตท. นอกจากน้ี ยงัมีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิประโยชน์ และ
ขอ้ตกลงความร่วมมือกบัสถาบนัและบุคคลต่างๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการวิจยัและพฒันาให้ครอบคลุมการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อย่างครบถว้นยิ่งข้ึน 
ปตท. จึงไดล้งทุนก่อสร้าง PTT Innovation Park ท่ี อ.วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอุธยา เป็นศูนยร์วมอาคารปฏิบติัการวิจยัและ
พฒันารวมทั้งอาคารตน้แบบโรงงาน และห้องปฏิบติัการทดสอบต่างๆ บนพ้ืนท่ีขา้งสถาบนัวิจยัฯ เดิม และมีการจดัตั้งโครงการ
ก่อสร้าง PTT Innovation Park ในปี 2555 เพ่ือรับผิดชอบควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยประสานงานกบันกัวิจยัและหน่วยธุรกิจ
เพ่ือจดัทาํแผนการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีให้ครอบคลุมความตอ้งการ และเกิดประโยชน์สูงสุด คาดวา่จะสามารถดาํเนินการก่อสร้าง
ในเฟสแรกแลว้เสร็จพร้อมใชง้านไดใ้นปี 2558 

สวญ. ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และไดรั้บการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั ISO 18001 จาก สรอ.อีกทั้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอ้กาํหนดทัว่ไปวา่ดว้ยความสามารถ
ของห้องปฏิบติัการทดสอบและห้องปฏิบติัการสอบเทียบ) จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 154 คน โดยมีค่าใชจ่้ายในช่วงท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1,100            1,424 1,457 1,819 1,862 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั
ภายในและภายนอก โดยถือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี
พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (Risk Management and 
Internal Control Committee) ทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์ร
จะมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบการปฏิบติังานนั้นๆ โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการ
และควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional Description) 
ของทุกหน่วยงาน 

จากการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ท่ีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหปั้จจยัเส่ียงต่างๆ  ท่ีปรากฏในปีท่ีผา่นมาไดรั้บการ
บริหารจดัการจนสามารถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึงรวมกบัปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีไดด้าํเนินการภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียงในปีปัจจุบนั 
ปตท. จึงทาํการปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรากฏต่อผูล้งทุนใหส้อดคลอ้งกนั   

การลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี
หรือเป็นความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. สาํหรับขอ้มูลปัจจยั
ความเส่ียงท่ีอา้งอิงถึงรัฐบาลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบาล
และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทานขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้นในการลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดย
ปัจจยัความเส่ียงหลกัๆ ดงักล่าวสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

3.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

3.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ 

  กลุ่ม ปตท. ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ท่ีมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้ม
ชาติชั้นนาํ (Thai Premier Multinational Energy Company)  ในการดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
กาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีชดัเจน  และมีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยมุ่งเนน้การรักษาความสามารถเชิงแข่งขนัและนาํความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนัดงักล่าวมาใชใ้นการลงทุนขยาย
ธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ  ตลอดจนการขยายธุรกิจต่างประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในทรัพยสิ์น การ
ซ้ือหรือควบรวมกิจการท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัหรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไดแ้ต่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติ รวมถึงโอกาสใน
การลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ ๆ  เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทางเลือก  ธุรกิจไฟฟ้า  ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ Engineering 
and Energy Solution เป็นตน้  

 ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยท่ียงัมีปัจจยัความไม่แน่นอน 
ความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ความคาดหวงัของผูล้งทุนและความตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงอาจเกิดความ
เส่ียงท่ีทาํให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจดงักล่าว อาทิ ความไม่แน่นอนของปริมาณความ
ตอ้งการใชพ้ลงังาน  ความผนัผวนของราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจใหม่ เป็น
ตน้ นอกจากน้ีในการขยายการลงทุนต่างประเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึง
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นโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ การจดัหาเงินลงทุน และการสร้างขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจต่างประเทศ  ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.  และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว ้

ดงันั้นในการกาํหนดและทบทวนวสิัยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ของการดาํเนินธุรกิจในอนาคต  กลุ่ม ปตท. จึงไดจ้ดัใหมี้
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดบัผูบ้ริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ท่ี
เรียกวา่ Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. ท่ีเรียกวา่ Strategic Thinking Session 
(STS) เพ่ือคอยติดตาม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและพลงังานท่ี
เปล่ียนแปลงรวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  ปตท. มีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์
และการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนต่าง ๆ โดยไดมี้การจดัทาํแผนธุรกิจควบคู่กบัแผนบริหารความเส่ียง  รวมถึงไดมี้การจดัทาํ
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดบัราคานํ้ามนัต่างๆ  เพ่ือใหก้ลุ่ม ปตท. มี
แผนท่ีเหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้การติดตาม
ผลการดาํเนินการในทุกเดือนและมีการจดัประชุมผูบ้ริหารในกลุ่มเป็นประจาํอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส  เพ่ือติดตามผลการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม ปตท. และการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้ น เพ่ือสร้างความมัน่ใจในผล
ประกอบการจะไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้   รวมทั้งไดมี้การติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจผา่นทาง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจัดการ ปตท.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
คณะกรรมการแผนวสิาหกิจ  คณะกรรมการบริหารจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร  เป็นตน้  

3.1.2  ความเส่ียงในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกจิและโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ  
  
 จากวสิัยทศัน์ของกลุ่ม ปตท. ท่ีตอ้งการมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังาน
ไทยขา้มชาติชั้นนาํ (Thai Premier Multinational Energy Company) ส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท.มีการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็วใน
ระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา โดยไดมี้การเขา้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ รวมถึงขยายธุรกิจเดิมท่ีมีอยูใ่ห้
เติบโตยิง่ข้ึน ทาํใหธุ้รกิจภายในกลุ่มฯมีความหลากหลายเช่ือมโยงกนัเป็นลกูโซ่ ประกอบกบัสภาวะผนัผวนทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้
สามารถปรับและขยายฐานทางธุรกิจอยา่งเหมาะสม ปตท. จาํเป็นตอ้งจดัเตรียมบุคลากรใหเ้พียงพอ รวมถึงตอ้งพฒันาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อมใหร้องรับกบัธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิม ธุรกิจใหม่ และเพ่ือทดแทนผูบ้ริหารท่ีจะเกษียณอาย ุ ทั้งน้ีหากไม่สามารถ
จดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ ไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของกลุ่ม ปตท. จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวของ ปตท. 

ปตท. ลดความเส่ียงดา้นการเตรียมบุคลากร ผา่นกลไกการบริหารสายอาชีพ โดยแบ่งการบริหารเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหารระดบัเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ใชก้ารบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. โดยมีการคดัเลือก Potential Pool เพ่ือ
พฒันาผูบ้ริหารให้มีความพร้อมในการเขา้รับตาํแหน่งตามความตอ้งการขององคก์ร และมีคณะกรรมการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบั 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกวา่ “PTT Group Management Committee” เป็นผูดู้แล และกลุ่มพนกังานระดบัผูจ้ดัการส่วนลงมา ใช้
การบริหารจัดการในรูปแบบของ ปตท. หรือภายในของแต่ละบริษัทในเครือ โดยใช้แนวความคิดการบริหารสายอาชีพ
เช่นเดียวกบัระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ดูแลโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาสายอาชีพ เรียกวา่ “Career Counseling Team” สาํหรับ 
ปตท. มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แต่ละสายอาชีพจะตอ้งจดัทาํแผนกาํลงัคน กาํหนด Key Position คดัเลือกพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง 
จดัทาํแผนพฒันารายบุคคลและดาํเนินการตามแผน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ากลุ่ม ปตท. จะมีผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอในระบบอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี เพ่ือรองรับการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ ปตท.ไดมี้โครงการ Young People to 
Globalize (YP2G) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาบุคลากรในระดบั 6-9 ข้ึนสู่ระดบัผูจ้ดัการส่วน (ระดบั10)  เพ่ือพฒันาต่อไปใหเ้ป็น
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ผูบ้ริหารท่ีมีความพร้อมในการไปปฏิบติังานในต่างประเทศ และ/หรือภายในประเทศ โดยเนน้ความเขา้ใจปัจจยัความสาํเร็จของ
ธุรกิจต่างประเทศ โดยผา่นการฝึกอบรมควบคู่กบัประสบการณ์ทาํงานจริงท่ีหลากหลาย 

เพ่ือให้พฒันาพนกังานไดอ้ยา่งมีทิศทาง ปตท. ไดก้าํหนด Core Competency ขององคก์รซ่ึงไดม้าจากการวิเคราะห์ 
Vision Mission และ Strategy ขององคก์ร เพ่ือพฒันาบุคลากรให้มีขีดความสามารถให้ตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร และ
กาํหนด Functional Competency ในแต่ละสายอาชีพเพ่ือพฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถปฏิบติังานในหนา้งานท่ีรับผิดชอบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ปตท.ไดจ้ดัตั้ง PTT Leadership and Learning Institute (PLLI) เพ่ือพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้
ศกัยภาพสูงสุด โดยมุ่งพฒันาภาวะผูน้าํ (Leadership Development) และส่งเสริมใหเ้กิด Life-Long Learning เพ่ือเตรียมความ
พร้อม Potential Future Leader ใหก้ลุ่ม ปตท. ซ่ึงโครงสร้างหลกัสูตรจะครอบคลุมพนกังานทุกระดบั ตั้งแต่พนกังานใหม่ไปจนถึง
ผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งในดา้น Core Competency, Functional Competency รวมทั้ง Global Competency ในส่วนการพฒันาผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะเนน้ความร่วมมือกบัสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารชั้นนาํระดบัโลก อาทิ ฮาร์เวิร์ด บิสซิเนส สคูล (Harvard Business School) 
ในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรเพ่ือกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ ซ่ึงสถาบนั PLLI จะเป็นกลไกผลกัดนัให้กลุ่ม ปตท. บรรลุ
เป้าหมายในการเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชั้นนาํ (Thai Premier Multinational Energy Company) ต่อไปในอนาคต 
 ปตท. จดัใหมี้การสาํรวจความผกูผนัและความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รทุกปี โดยผลการสาํรวจใน พ.ศ. 2556 
อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบับริษทัชั้นนาํของโลก และ ปตท. ไดน้าํผลสาํรวจในประเดน็ต่างๆ มาวเิคราะห์เพ่ือสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัและความพึงพอใจ และนาํมาจดัทาํแนวทางการปรับปรุงระบบงาน ค่าตอบแทน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ฯลฯ เพ่ือสร้างเสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนัและความพึงพอใจในการทาํงานต่อไป นอกจากน้ีเพ่ือให้
การปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบัสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์ร ปตท. จึงไดมี้การบริหาร
ผลการปฏิบติังานโดยการใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Index: KPI) ท่ีถ่ายทอดลงมาตามลาํดบัตั้งแต่
คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ และพนกังาน ซ่ึงการข้ึนเงินเดือน
ประจาํปีจะแตกต่างกนัตามผลการดาํเนินงาน และพฤติกรรมการทาํงานรวมทั้งความสามารถในการพฒันาตนเอง โดยกาํหนดให้
มีผูแ้ทนพนกังานเขา้ร่วมรับฟังการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพ่ือใหมี้ความโปร่งใสเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิด
ปัญหาดา้นแรงงานสมัพนัธ์ 

3.2 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ 

ในปีท่ีผา่นมา ปตท. ดาํเนินการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆในประเทศ ทั้งบนบกและในอ่าวไทย 
รวมถึงการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุ่มผูข้ายในภูมิภาคต่างๆ   
ซ่ึงเป็นการทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนั และความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีคาดวา่จะขยายตวั
เพ่ิมข้ึนในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมนาํเขา้ LNG ตั้งแต่กลางปี 2554 โดยในช่วงแรกจะเป็น Spot cargo และ/
หรือ สัญญาระยะสั้น และตั้งแต่ปี 2558 จะเร่ิมมีการนาํเขา้ LNG แบบสญัญาระยะยาวจากประเทศการ์ตา้ในปริมาณ 2 ลา้นตนัต่อปี   

ในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายปีท่ี ปตท. จะตอ้งรับซ้ือ โดยหากในปี
สัญญาใด ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติไดค้รบตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ปตท. จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติ
ในส่วนท่ีไม่ไดน้ั้นดว้ย (Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท. มีสิทธิรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดช้าํระไปแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บนั้นในปี
ต่อๆไป (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ปตท. จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติใหไ้ด้
ครบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในปีนั้นๆ ก่อน  
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ตามสัญญาซ้ือ LNG ประเภท Spot cargo และสัญญาระยะสั้น หาก ปตท. ไม่สามารถรับ LNG ไดต้ามสัญญา ผูข้ายจะนาํ 
LNG ไปขายใหลู้กคา้รายอ่ืน ซ่ึง ปตท. มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งจ่ายเงินส่วนต่างราคาใหผู้ข้าย หากขายไดใ้นราคาท่ีตํ่ากวา่สัญญาท่ีทาํ
ไวก้บั ปตท. 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปตท. ยงัคงเหลือยอดการเรียกรับก๊าซฯธรรมชาติส่วนของ Make-Up แหล่งยาดานาเพียง
แหล่งเดียว โดยยงัมียอดเงินค่า Take-or-Pay คงเหลือเป็นจาํนวน 4,691 ลา้นบาท ซ่ึงจากประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ 
ปตท. คาดวา่จะสามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนของ Make-Up ไดห้มดภายในปี 2560 อน่ึง เงินค่า Take-or-Pay ของแหล่งยาดา
นาและเยตากุนเกิดข้ึนในช่วงปี 2541 – 2544 เน่ืองจากความล่าช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย รวมถึง ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แต่ทั้งน้ี การจ่ายเงินค่า Take-or-Pay ของแหล่งยาดานาและ
เยตากนุดงักล่าว มีราคาตํ่ากวา่ราคาซ้ือขายในปัจจุบนั ทาํใหมี้กาํไรจากส่วนต่างราคามาช่วยในการแบ่งเบาภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

อย่างไรก็ตามยงัมีความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความตอ้งการใชก๊้าซ
ธรรมชาติ นํ้ามนั รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   ประกอบกบัความผนัผวนของราคานํ้ามนัและ LNG ในปัจจุบนั และปัจจยัต่างๆ  ท่ี
มีผลกระทบต่อความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ ดงันั้นจึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท. 
ได ้ดงัน้ี 

 ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามท่ี ปตท. คาดการณ์  ซ่ึงหากมีปริมาณความตอ้งการสูง
กว่า จะทาํให้การจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  แต่หากปริมาณความตอ้งการตํ่ากว่า อาจทาํให้เกิด
ปัญหา Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยู ่

 กาํหนดการแลว้เสร็จของการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้าซธรรมชาติอาจไม่เป็นไปตามแผน  
อาจส่งผลใหแ้ผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการ  อาจก่อใหเ้กิด Take-or-Pay ในสัญญา
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหม่ 

 ความผนัผวนของราคานํ้ามนัอาจทาํใหก้ารจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่เขา้มาในระบบของ ปตท. จะมีราคาสูง ซ่ึง
อาจทาํใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของก๊าซธรรมชาติเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ลดลง 

 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเร่ิมลดลงและอาจส่งผลใหป้ริมาณการผลิตต่อวนัตามสัญญาลดลงได ้
 การเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคผ่านทางระบบท่อมีความยากมากข้ึน เน่ืองจาก ประเทศเพ่ือนบา้นมีความ

ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  รวมถึง ความไม่ชัดเจนในการพฒันาแหล่งก๊าซฯจากพื้นท่ีคาบเก่ียวไทย-
กมัพชูา 

 ในบางช่วงเวลาตลาด LNG อาจมีภาวะตึงตวั ซ่ึงคาดการณ์ไดย้าก อาจทาํใหไ้ม่สามารถจดัหาไดต้ามระยะเวลาและ/หรือ
คุณภาพท่ีตอ้งการไดใ้นช่วงเวลาท่ีตอ้งการ และมีราคาท่ีสูง 

 ปตท. อาจไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ (Make-Up) จากแหล่งท่ีมี Take-or-Pay เดิม
ไดต้ามแผน หากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศลดลงมาก และ ปตท. จาํเป็นตอ้งรับก๊าซธรรมชาติตาม
ปริมาณผกูพนัในทุกสัญญา     

 ความผนัผวนของราคานํ้ ามนัและอตัราแลกเปล่ียน อาจส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือตํ่ากว่าราคาท่ี 
ปตท. ไดช้าํระเงินค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บภายใตเ้ง่ือนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะทาํให้เกิดกาํไรหรือขาดทุน
จากการรับก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีชาํระเงินไปแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ (Make-up) 

 ผูข้ายก๊าซธรรมชาติอาจเกิดปัญหาท่ีทาํให้การส่งก๊าซธรรมชาติชะงกัหรือหยุด ทาํให้ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติใน
ปริมาณท่ี ปตท. เรียกขอตามปริมาณตามสัญญา หรือ ไม่สามารถ Make-Up จากแหล่งท่ีมี Take-or-Pay ไดต้ามแผน 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 141 

ในการรองรับความเส่ียงของการจดัหาก๊าซธรรมชาติและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ  ปตท. ไดมี้การติดตามความ
เคล่ือนไหวของการจดัหาและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ และมีการประสานงานกบักลุ่มผูข้ายและลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด เพ่ือจดัทาํ
แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเจรจากบักลุ่มผูข้าย
และลกูคา้ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาหากเกิดวกิฤติ    

นอกจากน้ีท่ีผ่านมาความตอ้งการก๊าซธรรมชาติมีสูงกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา  ทาํให้ ปตท. สามารถสะสมปริมาณส่วนเกิน 
(Carry Forward) ซ่ึงสามารถนาํมาลดปริมาณรับก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญารายปีของ ปตท. ตามสิทธิท่ีมีอยูใ่นสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดใ้นอนาคต 

3.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ของ ปตท. 

ตน้ทุนวตัถุดิบและราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัสําเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ปิโตร
เคมี ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงอา้งอิงตามราคาประกาศในแต่ละช่วงเวลามีการเปล่ียนแปลง
ข้ึนลงตามตลาดโลกอยา่งผนัผวน ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินการรวมถึงค่าการกลัน่ไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ี
ความผนัผวนของราคาปิโตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเกิดจากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกและการดาํเนินนโยบายทางการเงินในแต่ละภมิูภาคทัว่โลก 
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ อุปทานและปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติ นํ้ ามันดิบ คอนดอนเสท นํ้ ามัน

สาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก 
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภูมิภาคตะวนัออกกลาง ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ 
 การกาํหนดนโยบายการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 การเขา้ซ้ือ/ขายตราสารอนุพนัธ์นํ้ามนัของกลุ่มนกัลงทุนในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (Forward, Futures Market)  
 สภาพภมิูอากาศและอุบติัภยัอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ 
 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Specifications) ทั้งในและนอกภมิูภาค 
 การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน 

   

 ท่ีผา่นมาผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. ไดจ้ดัตั้งทีมบริหารความเส่ียงราคา (Price Strategy and Risk Management) เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์ความเคล่ือนไหวราคานํ้ ามนัในตลาดโลกและเขา้ดาํเนินการบริหารความเส่ียงราคาวตัถุดิบและราคาผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง
ราคาซ้ือและราคาจาํหน่ายนํ้ ามันดิบและนํ้ ามันสําเร็จรูปร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้โครงการ 
Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ทั้งน้ี ปตท. มุ่งเนน้การบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง เป็น
ระบบและในลกัษณะกลุ่ม เพ่ือสร้างพลงัร่วมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงปัจจุบนักลุ่ม ปตท. ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคา
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยการทาํสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์กบับริษทัคู่คา้ ซ่ึงมีการกาํหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ 
ช่วงเวลา และระยะเวลาในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. การเขา้ซ้ือ
ขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างถ่ีถว้น รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลาและจุดประสงค ์เช่น เคร่ืองมือ Swap หรือ Option นอกจากน้ีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงทุก
คร้ังจะดาํเนินการตามนโยบายขององคก์รในแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นราคาให้ควบคู่และสอดคลอ้งไปกบัปริมาณซ้ือขาย
วตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) ทั้งการบริหารตน้ทุนราคาซ้ือ และบริหารความเส่ียงราคาขาย เพ่ือลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาท่ีมีต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. อีกทั้ ง มีการจัดวาง
โครงสร้างและกระบวนการในการกาํกบัดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงและการตรวจสอบถ่วงดุลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 142 

รวมถึงการกาํหนดวงเงินมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk – VaR) ในการทาํการธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ และใหมี้การรายงาน
สถานะความเส่ียงแก่ผูบ้ริหารและหน่วยงานเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมมิให ้ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีความเส่ียงดา้น
ราคาสูงเกินระดบัท่ีเหมาะสม 

3.2.3 ความเส่ียงจากการดาํเนินการของรัฐบาลทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ ปตท. 

 จากการท่ี ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของกระทรวงพลงังาน รวมทั้งการทาํธุรกิจพลงังานอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
(กพช.) ภายใตพ้ระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดงันั้นภาครัฐยงัคงสามารถกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินการใดๆ ของ ปตท. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายพลงังาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศยัอาํนาจ 
ตามพระราชบญัญติัฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลงังานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ งกาํหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกาํหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ    
นอกจากน้ีตามพระราชกาํหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ เพ่ือประโยชน์ใน
การแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ให้นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจออกคาํสั่งเพ่ือกาํหนดมาตรการเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ  ได ้ซ่ึงรวมถึงการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดงันั้นการกาํหนดนโยบายและมาตรการดา้นพลงังานของภาครัฐ อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 การตรึงราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV) 
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ

อนัเน่ืองมาจากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนบัสนุนยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ โดย ปตท.ได้
เร่ิมนาํ NGV มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสารประจาํทาง NGV ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และ
ภายใตน้โยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนั NGV เป็นเช้ือเพลิงทางเลือก ปตท. ไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมขยายก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
ทางเลือกในภาคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และไดจ้ดัทาํแผนขยายการใช ้NGV เพ่ือทดแทนนํ้ามนัเบนซินและดีเซลในภาคขนส่ง โดย
การลงทุนขยายสถานีบริการพร้อมกบัส่งเสริมการขยายจาํนวนรถยนตใ์ช ้NGV ใหเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉพาะรถบริการสาธารณะ ไดแ้ก่ 
รถแทก็ซ่ี และรถโดยสารประจาํทาง เป็นตน้  

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 ให้ ปตท. กาํหนดราคา NGV ท่ี 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ในปี 2550-2551 โดยให้ ปตท. สามารถปรับราคา NGV ไม่เกิน 12 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 ปรับไม่เกิน 13 บาทต่อ
กิโลกรัมในปี 2553 และปรับตามตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไป แต่สถานการณ์ราคานํ้ามนัในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ภาครัฐจึงไดมี้มาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นพลงังานโดยตรึงราคา NGV ไวท่ี้ระดบั 8.50 บาทต่อกิโลกรัม จนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 โดยจ่ายชดเชยราคา NGV ในอตัรา 2 บาทต่อกิโลกรัม และต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี
ไดมี้มติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ใหข้ยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV ในระดบัราคา 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม และคงอตัราเงินชดเชยในอตัรา 2 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2555 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเร่ืองบตัรเครดิตพลงังานและการปรับเปล่ียนรถแทก็ซ่ี LPG เป็น NGV โดยใหมี้การทยอยปรับข้ึนราคาขายปลีก 
NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 จนถึงธนัวาคม 2555 เพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อผูใ้ช ้NGV มาก
เกินไป และใหท้ยอยปรับลดอตัราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จาํนวน 4 คร้ัง ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 - 
เมษายน 2555  
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จากนโยบายการตรึงราคาดงักล่าวประกอบกบัตน้ทุนการผลิตทั้งในดา้นการลงทุนและราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติไดป้รับเพ่ิม
สูงข้ึนตามราคานํ้ามนัในตลาดโลก ส่งผลให ้ธุรกิจ NGV ประสบภาวะขาดทุนจากการจาํหน่าย NGV เพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั อยา่งไรก็
ตาม ปตท. ไดมี้การทบทวนแผนการขยายสถานีบริการ NGV และการเพ่ิมปริมาณจาํหน่าย NGV หากภาครัฐมีการดาํเนินการตาม
แนวทางการแบ่งเบาภาระการขาดทุนตามมติ กพช. ดงักล่าว เพ่ือส่งเสริมการใช ้NGV อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให ้NGV สามารถ
เป็นพลงังานทางเลือกและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไปอยา่งย ัง่ยนื อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2555 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กบง.) คร้ังท่ี 2/2555 ให้ยกเลิกมติ กบง.เม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เร่ืองแนวทางการทยอยปรับข้ึนราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 
2555 จนถึงธนัวาคม 2555  และเห็นชอบให้คงราคาขายปลีก NGV ไวท่ี้ 10.50 บาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลา 3 เดือน (วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2555- วนัท่ี 15 สิงหาคม 2555 )โดยตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2555 ไดม้อบหมายให้ กบง. พิจารณาแนวทางการปรับ
ราคาให้สะทอ้นตน้ทุนโดยพิจารณาจากแนวทางการศึกษาของสถาบนัวิจยัพลงังานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงต่อมาไดมี้มติ 
กบง. คร้ังท่ี 24/2555 วนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 ใหค้งราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์ท่ี 10.50 บาท/กิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 
16 สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่จะไดข้อ้สรุปตน้ทุนราคาก๊าซ NGVของสถาบนัวิจยัพลงังานจุฬาฯ โดยในปัจจุบนั ภาครัฐยงั
ไม่มีการพิจารณาปรับข้ึนราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุม กพช. มีมติเห็นชอบการกาํหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ
สาํหรับภาคขนส่ง  และมอบหมายให้ กบง. เป็นผูพิ้จารณาค่าบริหารจดัการในการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสําหรับภาค
ขนส่งท่ีเหมาะสมสําหรับนาํไปใชใ้นการคาํนวณราคาก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสาํหรับภาคขนส่ง และท่ีประชุม กบง. เม่ือวนัท่ี 
27 สิงหาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัค่าบริหารจดัการในการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสําหรับภาคขนส่งท่ี 3.7336 บาท/
MMBTU หรือ 0.1362 บาท/กิโลกรัม เพ่ือรองรับกลุ่มผูป้ระกอบการรถขนส่งใหส้ามารถเขา้มาเป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ 
โดยเป็นผูล้งทุนและดาํเนินการสถานี NGV รวมถึงการบริหารจดัการและขนส่ง NGV เอง เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงภายในกลุ่มรถ
ขนส่งของตนเอง ทั้ งน้ีกรมธุรกิจพลงังานเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ได้ออกประกาศเร่ืองกาํหนดลกัษณะและคุณภาพก๊าซ
ธรรมชาติสาํหรับยานยนตปี์ 2556 เพ่ือรองรับการขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อสาํหรับภาคขนส่ง อยา่งไรก็ตามยงัคงมีความ
เส่ียงท่ีภาครัฐฯอาจพิจารณาคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเอกชนในการพิจารณา
ดาํเนินงานขายส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ รวมถึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ปตท. 

 การควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัเป็นแบบก่ึงลอยตวั โดยภาครัฐไดมี้การยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แต่ยงัคงมีการควบคุมราคา LPG  ณ โรงกลัน่นํ้ ามนัไวค้งท่ี ท่ีประมาณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตนั ส่งผลให้ราคาขายปลีกถูก
กาํหนดไวท่ี้ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงท่ีผา่นมาในช่วงท่ีราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาขายปลีก LPG ใน
ประเทศแตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขา้งมาก  ส่งผลให้ปริมาณความ
ตอ้งการ LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนเกินกวา่กาํลงัผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลงังานจึงมอบหมายให ้ปตท. เป็นผูน้าํเขา้ LPG 
ในราคาตลาดโลกและจาํหน่ายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงภายหลงั  การ
ควบคุมราคา LPG ดงักล่าวส่งผลให ้ปตท. และโรงกลัน่ในกลุ่มไม่สามารถจาํหน่าย LPG ในราคาท่ีสะทอ้นตลาดโลกและตน้ทุน
ท่ีแทจ้ริง การสูญเสียโอกาสในการส่งออก LPG รวมทั้งความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยการ
นาํเขา้ LPG คืนอีกทั้งปริมาณนาํเขา้ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อาจทาํให ้ปตท. ตอ้งลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการนาํเขา้ LPG 
ซ่ึงทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท.  

ท่ีผา่นมารัฐบาลในหลายสมยัไดมี้ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาราคา LPG แต่เน่ืองจากราคานํ้ามนัในตลาดโลกปรับ
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้ม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554  กพช. ไดมี้มติให้ขยายเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน
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ต่อไปจนถึงส้ินปี 2555 ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งต่อไปจนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2555 เพ่ือเตรียมจดัทาํบตัร
เครดิตพลงังาน และปรับเปล่ียนรถแทก็ซ่ี LPG เป็น NGV โดยตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 ใหท้ยอยปรับข้ึนราคาขายปลีก LPG 
ภาคขนส่งเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม จนไปสู่ราคา LPG ท่ีผลิตไดจ้ากโรงกลัน่นํ้ ามนั (ภาครัฐกาํหนดใหร้าคา LPG ท่ีผลิตได้
จากโรงกลัน่นํ้ ามนั เท่ากบัราคา LPG ตลาดโลกในสัดส่วนร้อยละ 76 และราคา LPG ณ โรงแยกก๊าซฯ ซ่ึงถูกตรึงให้คงท่ีท่ี
ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ในสัดส่วนร้อยละ 24  ตั้งแต่กลางเดือน มกราคม 2554) และยงัไดก้าํหนดอตัราเงินส่งเขา้
กองทุนนํ้ามนัฯ สาํหรับ LPG ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็น
ตน้ไป  

อยา่งไรกต็าม  มติดงักล่าวไดมี้ผลบงัคบัใชไ้ดถึ้งเพียงเดือนพฤษภาคม 2555   โดย  กพช. ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2555 ใหย้กเลิกมติ กพช. เดิมเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554  ท่ีจะใหท้ยอยปรับราคา LPG ท่ีใชใ้นภาคขนส่ง  โดยใหค้งราคาขายปลีก 
LPG ในภาคขนส่งไวท่ี้ประมาณ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีก 3 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม – วนัท่ี 15 สิงหาคม 2555) 
หลงัจากนั้นตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2555  ใหป้รับราคา LPG ภาคขนส่งใหไ้ม่เกินราคา LPG ท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ฯ    สาํหรับ LPG ท่ี
ใชใ้นภาคอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ให้ปรับราคาให้ไม่เกินราคา LPG ท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ฯ  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2555   กบง. ไดมี้มติให้ปรับข้ึนราคา LPG ภาคขนส่งข้ึนอีกเพียง 0.25 บาท/กก.  ทาํให้ราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่ง
เพ่ิมข้ึนเป็น 21.38 บาท/กก. มีผลตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไป จนถึงปัจจุบนั ภาครัฐยงัไม่มีการพิจารณาปรับข้ึนราคา LPG 
ภาคขนส่งอีก  ในขณะท่ี LPG ท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงไดมี้การทยอยปรับราคาใหส้ะทอ้นราคา LPG ท่ีผลิตไดจ้ากโรงกลัน่
นํ้ ามนัมาก่อนหน้าน้ีนั้น   ไดก้าํหนดเพดานการปรับราคาขายปลีกไวสู้งสุดไม่เกิน 30.13 บาท/กก. (ปัจจุบนั ราคา LPG 
ภาคอุตสาหกรรมไดถู้กปรับจนเท่ากบั 30.13 บาท/กก. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555) และจากท่ีประชุม กพช. เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 
2556 มีมติปรับราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือน ข้ึนเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม จนกว่าจะสะทอ้นตน้ทุนโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติท่ีราคา 24.82 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2556 ทั้งน้ียงัมีความเส่ียงท่ีภาครัฐฯอาจจะ
พิจารณาตรึงราคา LPG ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํหน่ายต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ปตท. ท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบเพิ่มข้ึนจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุดิบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามราคานํ้ ามนัใน
ตลาดโลก 

3.2.4  ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของ ปตท. 
จากการท่ี ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองจากการเขา้ร่วมทุนในบริษทัต่างๆ  โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยง

กนัของการดาํเนินธุรกิจอยา่งครบวงจรจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้จนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัท่ีผา่นมาบริษทัในกลุ่มไดมี้การซ้ือหรือควบรวมกิจการ การเขา้ร่วมลงทุน การขยายกาํลงั
ผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภณัฑ ์การขยายธุรกิจดงักล่าว ส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของ 
ปตท. ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม อยา่งไรกต็าม บริษทัในกลุ่มยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากลกัษณะการประกอบธุรกิจ อาทิ ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ ความสําเร็จในการสํารวจและพฒันาแหล่ง
ปิโตรเลียม เหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล วฏัจกัรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ คู่แข่งจากภูมิภาคตะวนัออก
กลางท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่ รวมถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ  เป็นตน้ อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ปตท. ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหมี้การบริหารจดัการองคก์รใน
ลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืและใหเ้กิด
การสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท.  เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมผา่นโครงการ Supply Chain Management (SCM) รวมทั้งไดมี้
การศึกษาการควบรวมกิจการของธุรกิจท่ีมีความใกลเ้คียงกนัเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดตน้ทุน และนาํไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการแข่งขนัในตลาดโลกไดม้ากข้ึน   
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สําหรับเหตุการณ์นํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลท่ีแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัท พีทีทีอีพี  
ออสตราเลเชีย ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.)  ในเดือนสิงหาคม 2552 ไดเ้กิด
เหตุการณ์นํ้ ามนัร่ัวไหล จากการเจาะหลุมเพ่ือการพฒันามอนทารา ซ่ึง PTTEP AA สามารถหยุดการร่ัวไหลไดเ้ม่ือตน้เดือน
พฤศจิกายน 2552  ปัจจุบนัไดมี้ทีมงานประจาํโครงการชุดใหม่เขา้ดาํเนินการบริหารจดัการโครงการอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงปฏิบติัตาม
แผนการปรับปรุงการปฏิบติังาน (Action Plan) จากคณะกรรมการสอบสวนฯ  โดยคาดวา่จะเร่ิมการผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2556 

คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริงกรณีมอนทารา และแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Montara Action Plan) 
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 กระทรวงทรัพยากรและพลงังานของประเทศออสเตรเลีย ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสอบสวน

หาสาเหตุของเหตุการณ์ดงักล่าวและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรายงานของคณะกรรมการสอบสวนฯ ให้ขอ้เสนอแนะวา่ให้
พิจารณาทบทวนใบอนุญาตของ PTTEP AA ในการดาํเนินงานในแหล่งมอนทารา 

PTTEP AA พร้อมดว้ยผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจและหน่วยงานราชการของรัฐบาลออสเตรเลียไดร่้วมกนัพฒันาแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน เพ่ือแกไ้ขประเดน็ปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานของคณะกรรมการสอบสวนฯ ซ่ึง PTTEP AA ได้
ดาํเนินการตามแผนการปรับปรุงการปฏิบติังานจนเสร็จส้ิน ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 กระทรวงทรัพยากรและพลงังานของ
ประเทศออสเตรเลีย ตดัสินใจไม่ดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมหรือพิจารณาทบทวนใบอนุญาตปิโตรเลียมของ PTTEP 
AA อีกต่อไป เน่ืองจากแผนการปรับปรุงการปฏิบติังานสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องในประเดน็ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการสอบสวนฯ 
ไดร้ะบุไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการตดัสินน้ีมีเง่ือนไขว่า PTTEP AA ตอ้งดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงการปฏิบติังาน
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ Noetic  

บริษทัฯ และรัฐบาลออสเตรเลียไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลงร่วมกนั (Deed of Agreement) ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการ
ดาํเนินงานของ PTTEP AA และแผนการติดตามผลโดย Noetic โดยครอบคลุมไปจนถึงการท่ีเรือผลิตและกกัเก็บปิโตรเลียม 
Montara Venture จะเขา้มาในประเทศออสเตรเลีย การเร่ิมกระบวนการผลิต และการผลิตอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลา 4 เดือน  

ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 ศาลเมืองดาร์วิน (Darwin Magistrates’ Court) ไดต้ดัสินให้ PTTEP AA ชาํระค่าปรับตาม
กฎหมายเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 510,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียสําหรับ 4 ขอ้หาท่ีอยัการยื่นคาํฟ้อง โดยศาลไม่มีคาํสั่งให้จ่าย
ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเพ่ิมเติม  

ในส่วนการดาํเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยันั้น นบัตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงส้ินไตรมาส
ท่ี 4 ปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บค่าสินไหมทดแทนทั้งส้ิน 212 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) และอยูร่ะหวา่งการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือต่อไปโดยมีความคืบหนา้เป็นลาํดบั 

 สาํหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์นํ้ ามนัร่ัวไหลจากแหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษทัฯยงัคง
เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลักการท่ีจะพิสูจน์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2556 ไดเ้กิดเหตุการณ์ท่อรับนํ้ ามนัดิบร่ัวบริเวณทุ่นรับนํ้ ามนัดิบของ  บริษทั พีทีที โกลบอล           
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)(PTTGC) ทาํให้มีนํ้ ามนัดิบร่ัวลงทะเลประมาณ 54,000 ลิตร  ซ่ึง PTTGC ไดท้าํการกาํจดัคราบนํ้ ามนั           
ในทะเลและหนา้อ่าวพร้าวเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี  PTTGC ยงัมีมาตรการต่างๆ เพ่ือดูแลส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และจดัทาํมาตรฐานการ
ปฏิบติังานใหดี้ข้ึนต่อไป 
 
3.2.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ปตท. มีแผนการลงทุนดา้นพลงังานในต่างประเทศผ่านบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัและเพ่ิม
โอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ ปตท. โดยปัจจุบนั ปตท. มีนโยบายขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในต่างประเทศ ทั้งในส่วนธุรกิจ
ท่ีลงทุนไปแลว้ และในธุรกิจใหม่ๆ อาทิเช่นการลงทุนในธุรกิจท่อก๊าซธรรมชาติในประเทศอียิปต์ ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
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ประชาชนลาว ธุรกิจนํ้ามนัปาลม์และธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน้  อยา่งไรกต็าม ความเส่ียงอนัอาจเกิดจาก
การขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศนั้น ข้ึนกบัปัจจยัหลายประการไดแ้ก่ 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศคู่คา้ของประเทศดงักล่าว 
• การเปล่ียนแปลงดา้นการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้นภาษีและดา้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน 
• ความผนัผวนราคาของผลิตภณัฑใ์นตลาดสากล 
• ขีดความสามารถขององคก์รในการเขา้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ 
• การลงทุนในโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีความตอ้งการใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก ใชเ้วลา
ยาวนานในการพฒันา อนัอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

ในการบรรเทาความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ปตท. ไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดดา้นกฎหมาย 
นโยบายของภาครัฐและประเดน็ต่างๆ ดา้นภาษี รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ 
และนาํผลการประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  โดยไดมี้การจดัระบบและหน่วยงานภายใน
เพ่ือติดตามประมวลผลประกอบการและประเมินความเส่ียงของโครงการท่ีลงทุนไปแลว้ รวมทั้งเร่งพฒันาขีดความสามารถของ
องคก์รและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายการดาํเนินงานและการลงทุนในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของการลงทุนในบริษทั East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) (โครงการท่อก๊าซธรรมชาติอียปิต-์อิสราเอล)
ในสัดส่วน 25%  ผา่นบริษทัยอ่ยคือบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) นั้น ไดเ้กิดเหตุการณ์วางระเบิดท่อก๊าซฯ ของผู ้
จาํหน่ายก๊าซฯ ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจอียปิต ์(Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding 
Company (EGAS) รวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอียปิตต์ั้งแต่ช่วงตน้ปี 2554 เป็นตน้มา  มีผลทาํ
ให้ EGPC/EGAS หยุดจ่ายก๊าซฯ แก่ EMG จนถึงปัจจุบนัซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั EMG  
อยา่งไรกดี็เหตุการณ์ดงักล่าวไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของ EMG แต่อยา่งใด  โดยตลอดระยะเวลาดงักล่าว EMG ได้
พยายามดาํเนินการเจรจากบั EGPC/EGAS อย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง ปตท. และ PTTI ไดข้อความช่วยเหลือผ่านกระทรวงการ
ต่างประเทศของไทย รวมถึงเอกอคัรราชฑูตไทยประจาํกรุงไคโรในการผลกัดนัให ้EGPC/EGAS และรัฐบาลอียปิตเ์ร่งดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเร็ว   

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 EGPC/EGAS ไดมี้หนงัสือแจง้ยกเลิกสัญญาซ้ือขายก๊าซฯ มายงั EMG ซ่ึง EMG เห็นวา่
การกระทาํดงักล่าวมิชอบดว้ยกฎหมายและขอให ้EGPC/EGAS  เพิกถอนการยกเลิกสัญญาดงักล่าว โดย EMG พร้อมทั้ง ผูถื้อหุน้
รายอ่ืน อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการทางกฎหมาย ซ่ึงคาดวา่จะมีการพิจารณาคาํตดัสินภายในกลางปี 2557 เพ่ือพิทกัษผ์ลประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี PTTI จึงไดมี้การบนัทึกค่าใชจ่้ายจากการรับรู้การ
ดอ้ยค่าทางบญัชี (Impairment) เพ่ิมเติมบนงบการเงินรวมของการลงทุนในโครงการ EMG เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3,972 ลา้นบาท 
ในเดือน เมษายน 2555 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าการลงทุนในโครงการดงักล่าว 
 

3.3   ความเส่ียงทางด้านปฏิบัติการ 

3.3.1 ความเส่ียงจากภยนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในการดาํเนินธุรกจิ 

กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษทัพลงังานแห่งชาติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรเร่ิมตน้จากการสาํรวจ 

ผลิต ขนส่ง เกบ็รักษาก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมสาํเร็จรูป รวมถึงการจดัจาํหน่ายและการส่งมอบ
ต่อลูกคา้ มีโอกาสไดรั้บผลกระทบจากภยัคุกคามหลายประเภท เช่น ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั การระเบิด การร่ัวไหล ปนเป้ือน ฟุ้ง
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กระจายของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ภยัจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง รวมไปถึงภยัจากการก่อการร้าย และเหตุท่ี
อนัตรายอ่ืนๆ ท่ียากต่อการคาดการณ์ได ้ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนิน
ธุรกิจ ช่ือเสียงองคก์ร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. 

เพ่ือเป็นการลดโอกาส และผลกระทบจากภยัคุกคามดงักล่าว ปตท. กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานของทุกหน่วยธุรกิจ
มีหนา้ท่ีคาดการณ์ ประเมิน พฒันาแผนบริหารจดัการเพื่อควบคุม ติดตาม และป้องกนัความเส่ียง ภยัคุกคามเชิงปฏิบติัการ ควบคู่
ไปกบัการประเมินผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหากเกิดการหยุดชะงกัของกระบวนการหลกั ทั้งในสภาวะปกติ ไม่ปกติ 
สภาวะวิกฤต รวมทั้งกาํหนดมาตรการควบคุม ป้องกนั บริหารจดัการ ติดตาม และปรับปรุงอยา่งเป็นระบบ โดยยึด “มาตรฐาน
ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Business Continuity Management System Standard: BCMS)” 
ซ่ึงพฒันาจากมาตรฐานสากล ISO 22301 และ “มาตรฐานการจัดการดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management Standard: SSHE MS)” ซ่ึง
พฒันาข้ึนจาก  มอก./OHSAS 18001 และ  ISO 14001 นาํมาปรับปรุง เพ่ิมเติมแนวปฏิบติัให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ และวฒันธรรมของกลุ่ม ปตท. เพ่ือใชเ้ป็นบรรทดัฐานกลางให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงานสนบัสนุน ตลอดจนบริษทั
ในเครือ พฒันา และเช่ือมโยงระบบโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือปกป้องกิจกรรมท่ีสร้างมูลค่าตลอดสายโซ่ทางธุรกิจของ ปตท. ให้
สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการหยดุชะงกั 

ปตท. ไดมี้การซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงสาํหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดตามแนวปฏิบติัท่ี
ดีของบริษทัชั้นนาํในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และไดท้าํประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยุดดาํเนินการ 
(Business Interruption) แต่การซ้ือประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท เน่ืองจาก
ไม่มีบริษทัประกนัภยัใดรับประกนัภยัความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางคร้ังหากซ้ือประกนัภยั ค่าเบ้ียประกนัภยัสาํหรับ
การประกนัภยัความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแมว้่า ปตท. จะเช่ือว่าบริษทัในกลุ่มมีการทาํ
ประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมกต็าม ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของกลุ่ม ปตท. ให้
เพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นหากเกิดความเสียหายในทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดท้าํประกนัครอบคลุมเต็มมูลค่าใน
จาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในดา้นลบอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได ้

เพ่ือใหบุ้คลากรของ ปตท. ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งมีความพร้อมต่อสถานการณ์วกิฤตท่ี
อาจเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉิน และแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจประจาํปี
อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี ทั้งภายในกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายในบริษทัเอง หรือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเขา้ร่วมซอ้ม
แผนรองรับสภาวะวกิฤตดา้นพลงังานของประเทศท่ีจดัโดยกระทรวงพลงังานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นตน้  

ในปี 2556 การดาํเนินงานของ ปตท.  มีเหตุการณ์ภยัคุกคามท่ีสาํคญั คือ เหตุการณ์หยดุจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสหภาพ
เมียนมาร์จากแหล่งยาดานา ตามแผนการซ่อมบาํรุงในช่วงเดือนเมษายน 2556 ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ 1,100 
ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ปตท. ไดแ้ต่งตั้ง “คณะอาํนวยการศูนยติ์ดตามสถานการณ์การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียน
มาร์” (Red Alert) เพ่ือเฝ้าติดตามสถานการณ์ และบริหารจดัการผลกระทบอยา่งใกลชิ้ด ควบคู่กบัประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายนอกและส่ือสารใหข้อ้เทจ็จริงแก่ส่ือมวลชนตลอดเหตุการณ์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม เกิดอุบติัเหตุฟ้าผา่ ส่งผลใหอุ้ปกรณ์
แลกเปล่ียนความร้อนจากไอเสียเคร่ืองยนต ์(Waste Heat Recovery Unit, WHRU) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ไดรั้บ
ความเสียหาย ทาํใหโ้รงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ไม่สามารถเดินเคร่ืองได ้จากการประเมินเบ้ืองตน้คาดวา่จะใชเ้วลาซ่อมแซม
ประมาณ 3 - 5 เดือน ทั้งน้ี ปตท. จะบริหารจดัการอยา่งเตม็ประสิทธิภาพเพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อความตอ้งการใช ้LPG เป็นเช้ือเพลิง
ของประเทศ  ส่วนสาเหตุของความเสียหายและผลกระทบทางการเงินอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบในรายละเอียด อน่ึง บริษทัฯ มี
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ประกนัคุม้ครองความเสียหายของทรัพยสิ์นและธุรกิจหยดุชะงกั (Property Damage and Business Interruption Insurance Policy) 
ซ่ึงในขณะน้ี ปตท. และบริษทัประกนัภยัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว 

จากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยหลงัจากท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรผา่นร่าง พรบ. นิรโทษกรรมในวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จนนาํไปสู่การชุมนุมประทว้งในหลายจุดทัว่กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั จนเกิดการยกระดบัการ
ชุมนุมปิดลอ้มสถานท่ีราชการหลายแห่ง ควบคู่กบัมาตรการตดักระแสไฟฟ้าและนํ้ าประปาเพื่อกดดนัให้เจา้หน้าท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติังานในอาคารสถานท่ีๆถูกปิดลอ้มได ้จากเหตุการณ์น้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ปธบ.) ให้
จดัตั้ง “ศูนยอ์าํนวยการจดัการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต ปตท. เหตุสถานการณ์ความชุมนุมกดดนัทางการเมือง (Emergency 
Management Center: EMC)” และประกาศใชแ้ผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ กาํหนดใหบุ้คลากรหลกัของ ปตท. สนญ. เขา้
ปฏิบติังาน ณ สถานท่ีปฏิบติังานสาํรองโดยมีเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารดูแลดา้นสวสัดิการ และอาํนวย
ความสะดวกในการปฏิบติังานของพนักงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ดของผูบ้ริหารจากศูนย ์EMC ควบคู่ไปกบัการ
ติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง จนสถานการณ์คล่ีคลายและพื้นท่ีปฏิบติังานบริเวณอาคาร ปตท. สาํนกังานใหญ่กลบั
สู่สภาวะปกติ ศูนย ์EMC จึงประกาศยติุสถานการณ์และให้พนกังานทุกคนกลบัเขา้ปฏิบติังานตามปกติไดใ้นวนัท่ี 13 ธนัวาคม 
2556 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ท่ียงัมีการชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเน่ืองและมีความไม่แน่นอนว่าจะส้ินสุดลงเม่ือใด  
ปตท. ไดเ้ตรียมความพร้อมดา้นการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจอยู่เสมอ เพ่ือธาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของผุมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. 

3.3.2 ความเส่ียงจากข้อบังคบัเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัในการสํารวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ ามนัก็อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัข้ึนใหม่ใน
อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวธีิการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจ
ทาํใหต้น้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัได ้

  ในการดาํเนินการโครงการลงทุนต่างๆ  ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ
โรงงานปิโตรเคมี จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) และ
ไดรั้บความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการก่อสร้างตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2535 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง
รุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง  กาํหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบติัสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตอ้งจดัทาํ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะตอ้งมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)  และจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งไดใ้ห้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินโครงการ ดงันั้นจึงอาจมีความเส่ียงใน
ประเด็นของระยะเวลาและเง่ือนไขการปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA รวมถึง
ขบวนการมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนท่ีอาจจะก่อให้เกิดความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการให้ไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ี
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กาํหนด ทั้งน้ี รวมถึงการยอมรับของชุมชนต่อการดาํเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติัการในช่วงระยะเวลาดาํเนินการ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการเพ่ิมรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต  

อยา่งไรกต็าม ปตท. ไดมี้การบริหารความเส่ียงในประเดน็ดงักล่าว โดยใหทุ้กพ้ืนท่ีปฏิบติังานมีการติดตามตรวจวดัและ
ประเมินความสอดคลอ้งของการดาํเนินการตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด หากพบพ้ืนท่ีใดมีแนวโนม้ปฏิบติั
ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย จะเร่งกาํหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัอยา่งเร่งด่วน  เช่น กรณีคุณภาพนํ้ าท้ิงระบายออกสู่สาธารณะ
ของสถานีบริการนํ้ ามันเช้ือเพลิงในบางสาขา ท่ีมีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด หน่วยธุรกิจนํ้ ามันได้จัดตั้ ง
คณะทาํงานบริหารจดัการคุณภาพนํ้ าท้ิงสถานีบริการนํ้ ามนัเช้ือเพลิงข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนักาํหนด
มาตรการ และแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดซํ้ าอย่างจริงจงั โดยผลการตรวจวดัพบว่ามีคุณภาพนํ้ าท้ิงอยู่ในเกณฑ์ค่า
มาตรฐาน  

นอกจากน้ี ยงัมีการติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ ปตท. อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมทั้งการติดต่อประสานงานและเขา้ร่วมในการ
ให้ความคิดเห็นกบัหน่วยงานราชการอย่างใกลชิ้ด เพ่ือนาํขอ้มูลมาวางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีการประกาศใช ้และจดัใหมี้การดาํเนินงานมวลชนสัมพนัธ์
ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

3.3.3 ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ 
  ความสาํเร็จของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้
ก๊าซธรรมชาติ การขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนความตอ้งการ การบริหารการจดัส่งก๊าซธรรมชาติให้ได้
คุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนั้นการขยายตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัข้ึนอยูก่บัความสามารถในการขนส่งของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหค้รอบคลุม
พ้ืนท่ีการใช ้การบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้มีอายุการใชง้านไดม้ากท่ีสุด ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ  
ความสําเร็จในการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภณัฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาตินาํไปเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิต และยงัครอบคลุมไปถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆ  ท่ีมีความต่อเน่ืองกนั 
   
  ปตท. มีแผนพฒันาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 เพ่ือรองรับการขยายตวัของความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2553 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) 
โดยไดเ้ร่ิมการก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่ปี 2544 ซ่ึงโครงการเกือบทั้งหมดท่ีเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2544 – 2554 ได้
ดาํเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติแลว้ สําหรับโครงการท่ีเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มานั้นและยงัอยูใ่นระหว่าง
ดาํเนินการก่อสร้าง ไดแ้ก่ โครงการติดตั้งเคร่ืองเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 
(ระยอง – แก่งคอย) และโครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 4 ท่ีสถานีเพ่ิมความดนัก๊าซฯ ไทรโยค โครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย-สหภาพพม่าไปยงัอาํเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  และ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ภูมิภาคนครสวรรคแ์ละนครราชสีมา โดยเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากอาํเภอวงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา ไปยงั จ.
นครสวรรค์ เพ่ือขยายโอกาสใชพ้ลงังานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคเหนือและภาคกลาง
ตอนบน และวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากอาํเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ไปยงั จ.นครราชสีมา เพ่ือขยายโอกาสใชพ้ลงังาน
สะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกเหนือจากโครงการตามแผน
แม่บทฯแลว้ ปตท. ยงัมีโครงการเพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ โครงการผลิต
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ไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วมสาํหรับโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง และโครงการระบบหมุนเวยีนพลงังานความร้อนเหลือท้ิงกลบัคืน
สาํหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2557 และ 2558 ตามลาํดบั 
  การพฒันาโครงการต่างๆ  อาจล่าชา้กวา่แผนท่ีประมาณการไวเ้น่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น กระบวนการจดัจา้ง
ตามนโยบายของรัฐมีขั้นตอนมากและทาํให้ตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีกาํหนดไว ้
นอกจากน้ีย ังมีสาเหตุอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่ท่ีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ  ปตท .  เช่น  การแข่งขันทางด้านราคาของตลาด
ผูรั้บเหมาก่อสร้างสูงข้ึน บริษทัผูรั้บเหมาท่ีไม่มีความพร้อมท่ีดีในการบริหารจดัการภายในของบริษทัจะเขา้สู่การขาดสภาพคล่อง
ทางดา้นการเงินในระหวา่งดาํเนินงานก่อสร้าง และต่อเน่ืองไปจนกระทัง่มีผลกระทบต่อการชาํระหน้ีล่าชา้ให้กบับริษทัคู่คา้ของ
บริษทัผูรั้บเหมาเองหรืออาจจะถูกฟ้องร้องในการคา้งหรือไม่ชาํระหน้ีให้กบับริษทัคู่คา้ดว้ย การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของตวับท
กฎหมาย กฎระเบียบและวิธีการ การขออนุมติัการก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใชเ้อกสารประกอบและขั้นตอน
จาํนวนมากและเอกสารท่ีขอเพ่ิมเติมก็มิไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง การคดัคา้นจาก
เจา้ของท่ีดินเอกชนในการเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การคดัคา้นการดาํเนินการก่อสร้างจากชุมชน  การจดัซ้ือ
อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดัหาและขนส่งนาน (Long Lead Items) ซ่ึงการล่าชา้ของการจดัซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวท่ีผา่นมา
เป็นผลมาจากความผนัผวนของสภาวะตลาดราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ อตัราแลกเปล่ียน และความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ   

ดงันั้นเพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงของโครงการต่างๆ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการดาํเนินการโครงการ (เป้าหมาย
ของการดาํเนินการโครงการ คือ การดาํเนินการโครงการใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดและ/หรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการการใชก๊้าซธรรมชาติ การดาํเนินงานภายใตง้บประมาณใหไ้ดคุ้ณภาพท่ีเหมาะสมและใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบต่างๆท่ีกาํหนด) ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานท่ีมีความสาํคญัต่อการแลว้เสร็จของโครงการ (Critical Path) 
เพ่ือลดระดบัความเส่ียงของการพฒันาโครงการใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมใหม้ากท่ีสุด อาทิเช่น การจดัหาทีมงานท่ีมีความรู้
ความสามารถมาปฏิบติังานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง การจดัเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุก
ขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ การวเิคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานโครงการอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ การติดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีออกมาอยา่งต่อเน่ืองและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพ่ือใหเ้กิดความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ การประสานงานกบัหน่วยงานราชการเพื่อช้ีแจงประเดน็ขอ้สงสัยต่างๆ และนาํขอ้มูลมา
กาํหนดมาตรการรองรับ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานสนบัสนุนโครงการ ทาํหนา้ท่ีวางแผนพฒันากระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาํเนินการโครงการ ทาํการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มลูโครงการอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง
การจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งทางดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั 
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม และมีหน่วยงานกรรมสิทธ์ิท่ีดินในการติดต่อกบัเจา้ของท่ีดินเพ่ือใหข้อ้มูลและดาํเนินการชาํระค่าทดแทน
ท่ีดินและทรัพยสิ์นใหก้บัเจา้ของท่ีดินเอกชนเพ่ือใหก้ระบวนการต่างๆถกูตอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
พลงังาน พ.ศ. 2550 สาํหรับความเส่ียงทางดา้นสภาวะตลาดไดมี้การจดัทาํการบริหารความเส่ียงทางดา้นราคาวตัถุดิบและอตัรา
แลกเปล่ียน แต่เน่ืองจากปัจจยัภายนอกทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ สภาวะตลาด และสถานะทางดา้นการเงินของบริษทั
ผูรั้บเหมา รวมถึงสภาพอากาศและอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยแ์ละธรรมชาติในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ถึงแมว้า่ 
ปตท. จะมีการควบคุมความเส่ียงอยา่งดีแต่ความเส่ียงจากผลกระทบภายนอกเหล่าน้ีบางอยา่งกอ็ยูน่อกเหนือการควบคุมของ ปตท.  

3.4   ความเส่ียงทางการเงิน  

3.4.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงนิบาท 

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อรายไดส่้วนใหญ่
ของ ปตท. แมว้า่รายไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แต่จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี
อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ทาํใหร้ายไดข้อง ปตท. ผนัผวนตามค่าเงิน
บาท อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (Margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจากกาํไร



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 151 

ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถกูกาํหนดเป็นเงินบาทไวท่ี้ค่าคงท่ี โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกบัราคาตลาดโลก
เช่นเดียวกบัราคาขาย 

นอกจากน้ี ความผนัผวนของค่าเงินบาท ยงัมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ ปตท. จากการท่ี ปตท. และ
บริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีเงินกูต่้างประเทศคงคา้งอยู่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ปตท. และบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมและหุ้นกู้
ต่างประเทศเทียบเท่า  259,664.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55.49 ของยอดรวมเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ ั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 7,260.10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เงินสกุลดอลลาร์แคนาดา เท่ากบั 475 ลา้นดอลลาร์แคนาดา และเงิน
สกุลเยน เท่ากบั 23,000 ลา้นเยน โดยเงินกูส้กุลเยน ปตท. ไดท้าํการป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินเยนโดยใชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน 
(Participating Swap) เพ่ือแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท่ี้อิงกบัสกุลเหรียญสหรัฐฯ 
ซ่ึงทาํให้ ปตท. สามารถปิดความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี
บริษทัร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต่้างประเทศจาํนวนสูง ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุล
ต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการคลงัของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผล
ประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินบาทดงักล่าว ปตท. ไดด้าํเนินการจดัโครงสร้างของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรายไดท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเป็น
สกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward) เพ่ือเตรียมการชาํระหน้ีเงินกู้
สกุลต่างๆ และธุรกรรมการคา้ เช่น  ค่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ ามนัดิบท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภณัฑ์อย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยรวมถึง
ขอ้กาํหนดในเร่ืองการจดัใหมี้การบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ปตท. 

3.4.2 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

  ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงการดาํเนินงาน  เพ่ือใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  และ
ในบางคร้ังการลงทุนดงักล่าวอาจลงทุนผา่นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่  และ/หรือ ร่วมทุนกบัพนัธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ ผา่น
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษทับางแห่งยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้โครงการ  หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ  ผูถื้อหุ้นรวมถึง 
ปตท. จึงยงัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support)   เพ่ือใหบ้ริษทัดงักล่าวสามารถ
ดาํเนินการไดต้ามกลยุทธ์และนโยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในภาพรวม   นอกจากน้ีในบางกรณีบริษทัอาจประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย  จึงมีความจาํเป็นตอ้ง
รับการสนับสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุ้น  การให้การสนับสนุนทางการเงินอาจจะเป็นไปในรูปแบบของ   (1) หน้ีดอ้ยสิทธิ 
(Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) และ/หรือ   (3) การใหเ้งินกู้
จากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อ่ืนๆ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปตท. ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษทัในกลุ่มแลว้เป็นจาํนวนเงิน 1,899.73 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 26,548.68 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเป็นส่วนท่ี ปตท.ปฏิบติัตาม
สัญญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชย ์ (Sponsor Support) ของบริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุน้นอ้ยกวา่ 100%  จะเป็นการใหเ้งินกู้
หรือทุนตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน 103.90 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 580 ลา้นบาท ส่วนท่ี ปตท. ใหเ้งินกู ้(Shareholder Loan) กบั
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ี ปตท. ถือหุ้น 100% จาํนวนเงิน 1,678.33 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 25,968.68 ลา้นบาท รวมทั้งใหว้งเงิน
สินเช่ือทางการคา้ 117.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ดูรายละเอียดในหัวขอ้ 4.2 ภาระการให้ความสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัใน
เครือ)   
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ปตท. จะพิจารณาให้ความสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้เงินทุน และ/หรือสินเช่ือทางการคา้ในกรณีท่ีจาํเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือวา่นโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถ
สร้างความแขง็แกร่งอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้ 

ในการให้ความสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การคา้หรือการให้เงินกูจ้ากผูถื้อหุ้น ปตท. ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่บริษทัเหล่าน้ีจะสามารถชาํระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษทั
เหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งการการสนบัสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะ
เกิดข้ึนกต็ามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท. หรือบริษทัในกลุ่ม
บริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ดินดั (Default) ภายใตส้ัญญาขอ้ตกลงการใหก้ารสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้ อาจส่งผลใหเ้จา้หน้ีบางราย
เรียกให้หน้ีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัได ้(Acceleration) ปตท. ไม่สามารถยนืยนัไดว้า่ ปตท. จะไม่เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากข้ึน 
หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกวา่ร้อยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท. เห็นวา่การดาํเนินการ
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกวา่ กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐานการบญัชี
ไทยกาํหนดให ้ปตท. จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการควบคุม
ดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 

3.4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิทุนสําหรับการดาํเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหนา้ ในทางปฏิบติัถึงแม ้ปตท. จะมีการ
ติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด แต่การใชเ้งินทุนดงักล่าวยงัอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจาก
หลากหลายปัจจยัซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ ปตท. เช่น การผนัแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได ้การเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทานของพลงังาน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี และการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เป็นตน้  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสาํเร็จและตน้ทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 
 ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 
 ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และภาวะตลาดเงินของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย  
 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภมิูภาค 
 ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  
 ตน้ทุนในการจดัหาเงินทุน  

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให ้ปตท. มีผลประกอบการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมีแผนงานลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอยา่งระมดัระวงัโดย
คาํนึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ  โดยเฉพาะการจดัโครงสร้างเงินทุนท่ีสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัต่างๆ  ใหอ้ยูร่ะดบัท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา
เงินทุนอย่างต่อเน่ือง ปตท. จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ ดว้ยตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินหลกั  

สินทรัพยท่ี์ ปตท. ใช้ในการประกอบธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพย์
เหมืองโดย ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 มีมูลค่าสุทธิดงัน้ี               หน่วย:ลา้นบาท 

 ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพยอ่ื์นๆ 
งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

สินทรัพยเ์หมือง รวม 

มูลค่าสุทธิ 11,470.40 32,996.77 233,122.71 410,416.46 8,316.69 44,325.73 124,897.89 35,219.20 900,765.85 
ภาระผกูพนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

นอกจากสินทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัรวมทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีปริมาณสาํรองพิสูจน์
แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 69 (FAS 69) คิดเป็นปริมาณ
นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 250 ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,877 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต หรือรวมทั้งหมดเป็น 846 ลา้น
บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     ปริมาณสาํรองนํ้ ามนัดิบ, คอนเดนเสท 
     ก๊าซธรรมชาติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2) 

 ปริมาณสาํรองนํ้ ามนัดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 
 ท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2)  ท่ีพิสูจน์แลว้(1)   
 (ลา้นบาร์เรล)  (พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต)  (ลา้นบาร์เรล) 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ ต่างประเทศ   รวม 

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 131 144 275  2,542 1,987 4,529  541 428 969 

1) Revision of previous             

    estimates 12 1 13  120 (18) 102  33 (5) 28 

2) Improved recovery 7 - 7  11 - 11  9 - 9 

3) Extensions and             

    discoveries  2 2 4  35 2 37  7 3 10 

4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 

     Petroleum in place            

5) Production (27) (9) (36)  (378) (119) (497)  (89) (26) (115) 

Total consolidated companies           

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901 
     

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901 

1) Revision of previous  7 8 15   13 14 27   14 10 24 

    estimates            

2) Improved recovery 4 - 4   25 - 25   8 - 8 

3) Extensions and  5 2 7   84 5 89   19 3 22 

    discoveries             

4) Purchases/Sales of  - 0 0   - 61 61   - 11 11 

     Petroleum in place            

5) Production (29) (10) (39)   (387) -120 (507)   (92) (28) (120) 

Total consolidated companies                                         

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 112 138  250   2,065   1,812  3,877   450  396  846 
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(1) ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม  

(2) รวมปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และการผลิตของก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   
 

ปตท.  มีสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาวท่ีสาํคญั คือ สัญญาใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุท่ีแบ่งแยกใหก้ระทรวงการคลงั โดยทรัพยสิ์น
ตามสัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีปตท. แบ่งแยกใหแ้ก่กระทรวงการคลงัตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไดแ้ก่ ท่ีดิน สิทธิการใช้
ท่ีดิน  ท่อและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวบนัทึกเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  สาํหรับสัญญาใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุดงักล่าว มีกาํหนดระยะเวลา   30  ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2580 และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้  กระทรวงการคลงัให้คาํมัน่วา่จะให้ ปตท. ใชท่ี้ราชพสัดุท่ีแบ่งแยกให้
กระทรวงการคลงัต่อไปไดอี้กมีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี โดย ปตท.  ตอ้งชาํระค่าใชท่ี้ราชพสัดุเป็นรายปี  ในอตัราค่าใชท่ี้คาํนวณจาก
ส่วนแบ่งรายได ้(Revenue Sharing) ของค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง (รายไดค้่าผา่นท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน  ซ่ึงรายไดค้่าผา่น
ท่อตามสัญญาน้ี หมายถึง รายไดค้่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อก๊าซบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ซ่ึงรวมค่าบริการส่วนของตน้ทุน
คงท่ี (Demand Charge) และค่าบริหารส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ตามหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคาก๊าซ
ธรรมชาติและอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2544 หรือท่ีจะ
มีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้ โดยเป็นการคาํนวณค่าใชร้ะบบขั้นบนัได (Sliding Scale) ดงัน้ี 

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 
อตัราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นตํา่ ส่วนเพิม่ 

0 – 3,600 5%  = ค่าใชข้ั้นตํ่า 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = ค่าใชข้ั้นสูง 550 

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิมกาํลงัการผลิตเดิม การเขา้ 
ซ้ือหุน้หรือซ้ือกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดงัน้ี แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจ การลงทุนท่ีสามารถสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมและใหค้วามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทั โดยการลงทุนนั้นอาจจะเป็นการ 
ลงทุนโดย ปตท. หรือผา่นบริษทัในเครือ ปตท. ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละบริษทันั้นๆ เป็นสาํคญั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งมีนยัสําคญั และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2556  มีรายละเอียดดงัน้ี 
5.1    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากดั ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อนํ้ามันผ่าน 

ทีด่นิเอกชน 

กรณี ปตท.และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั มีโครงการวางท่อนํ้ามนั  ศรีราชา - สระบุรี ผา่นท่ีดินเอกชน โดยชาํระ
ค่าทดแทนให้แก่เจา้ของท่ีดินตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซ่ึงในรายห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
สุสวาสกบัพวก ปตท.กาํหนดค่าทดแทนให้ 2 ลา้นบาท ห้างฯ กบัพวกไม่พอใจจึงไดย้ื่นขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
เรียกใหช้ดใชเ้งินค่าเสียหายประมาณ 1,000 ลา้นบาท (ต่อมาแกฟ้้องเป็น 4,900 ลา้นบาท) ซ่ึง ปตท. และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จํากัด  ต่อสู้คดีเ ร่ืองค่าเสียหายดังกล่าว ขณะน้ีห้างฯ กับพวก ได้ยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 และนาํคดีไปฟ้องศาลปกครอง กล่าวหา ปตท.และพนกังาน ปตท. ท่ีดาํเนินการวาง
ท่อนํ้ ามนัชลบุรี-สระบุรี ผา่นท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง ทาํให้ผูฟ้้องคดีไดรั้บความเสียหาย 7,122.5 
ลา้นบาท ปตท.ไดม้อบคดีให้สาํนกังานอยัการสูงสุดยื่นคาํให้การแกค้ดี และพนกังานอยัการไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2546 
ศาลปกครองกลางไดส่้งคดีไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบญัญติั
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
48 และมาตรา 49 หรือไม่ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉัยวา่ พรบ. ปตท. ไม่ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองไดพิ้จารณา
และมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ใหย้กฟ้องคดี อยา่งไรกต็าม  ผูฟ้้องคดีไดอุ้ทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ี
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
5.2  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน) ถูก บริษัท ระยอง 

เพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) ยื่นคําเสนอข้อพพิาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกให้
ปฏิบัตติามสัญญาหรือร่วมกนัรับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณี บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) มีสัญญาขายกากคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพ่ือขายต่อ
ให้แก่ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงไดค้รบกาํหนดในวนัท่ี 31 มกราคม 2555  
เม่ือบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบั ปตท.  ปตท. จึงจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สัญญากบั บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเหตุให้บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ไม่พอใจต่อ
การไม่ต่ออายุสัญญาดังกล่าว  และอ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีกําหนดระยะเวลาส้ินสุด  จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และฟ้องคดีต่อศาลแพง่ เรียกร้องให ้ปตท. และ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) ปฏิบติั
ตามสัญญาโดยดาํเนินการขายกากคอนเดนเสทใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ต่อไปอีก หรือหากไม่ปฏิบติั
ตามสัญญาก็ให้ร่วมกนัชดใชค้่าสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ไดย้ื่นคาํคดัคา้นต่อสู้คดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการและยื่นคาํให้การ
ต่อศาลแพง่แลว้ คดีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการและดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาลแพง่ 
5.3    บริษัทผู้รับเหมาใช้สิทธิตามข้อสัญญานําข้อพพิาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/

ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัผูรั้บเหมาไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกค่าเสียหายจากการเปล่ียนงาน เพ่ิมงาน และอ่ืนๆ ตาม
สัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรนอ้ย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต ้จาก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นวา่ การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าว
นอกจากไม่ถูกตอ้งตามสัญญา แล้วยงัมีการโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหาข้อยุติไม่ได้  ประกอบกับ ปตท. ก็มีข้อโต้แยง้และ 
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ขอ้เรียกร้องกบับริษทัผูรั้บเหมา   ซ่ึงปัจจุบนั ผูรั้บเหมาถูกศาลลม้ละลายสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดอยู่ภายใตก้ระบวนการพิทกัษ์
ทรัพยข์องศาลลม้ละลาย  และ ปตท. ไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายไวแ้ลว้ คดีอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการและอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนการพิจารณาในคดีลม้ละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจาํนวน 1,754,879,909.40 บาท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับชาํระในคดีลม้ละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน 905,768,832.18 บาท 
5.4  เจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ของบริษัทผู้รับเหมานําข้อพพิาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) สู่

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จากการท่ีบริษทัผูรั้บเหมาตาม ขอ้ 6.3 ถูกศาลลม้ละลายมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจึ์งยื่นคาํ
เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ ปตท. ชาํระค่าจา้งและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาต่างๆ ตามสัญญา
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นว่าการใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวนอกจากไม่ถูกตอ้งตามสัญญา
แลว้ ยงัมีการโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหาขอ้ยติุไม่ได ้ ประกอบกบั ปตท. กมี็ขอ้โตแ้ยง้และขอ้เรียกร้องกบับริษทัผูรั้บเหมา ปัจจุบนั 
คดีอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ และในส่วนคดีลม้ละลาย ปตท. ไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีไวแ้ลว้  
ซ่ึงอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนการพิจารณาในคดีลม้ละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจาํนวน 6,576,076,914.12 บาท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                  2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับชาํระในคดีลม้ละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เป็นเงิน 643,544,641.17 บาท 
5.5   มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดนิ กบัพวก รวม 6 คน ฟ้องคดปีกครอง ปตท. และกระทรวงการคลงั ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดิน กบัพวก รวม 6 คน ไดย้ื่นฟ้อง ปตท. และกระทรวงการคลงั ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลข
ดาํท่ี 1912/2554 กล่าวหาว่า การดาํเนินการแปรรูปของ ปตท. ก็ดี การกระจายหุ้นของ ปตท. ก็ดี รวมทั้ ง การประเมินราคา
สินทรัพยข์อง ปตท. มิไดเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอใหศ้าลพิพากษาวา่การขายหุ้นตกเป็นโมฆะและใหข้ายใหม่   ใหหุ้้น
ในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ี ปตท. ถือตกเป็นของแผน่ดินหรือขอให้ระงบัการผกูขาดโดยส่ังให้ ปตท.ขายหุ้นในโรงกลัน่  และขอให้สา
ธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็นของแผน่ดิน หรือขอให้ระงบัการผูข้าดโดยสั่งให้ ปตท.ขายโรงแยก
ก๊าซ   ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองให้สํานักงานอยัการสูงสุดพิจารณาจดัทาํคาํให้การแกต่้างคดีและ
พนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลแลว้ คดีอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
5.6   มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค กบัพวกรวม 4 คน ฟ้องคดปีกครอง นายกรัฐมนตรีกบัพวก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค กบัพวกรวม 4 คน ไดย้ืน่ฟ้องนายกรัฐมนตรีกบัพวกรวม 5 คน (ปตท. เป็นผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 5)  
ต่อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดาํท่ี 76/2555 อา้งวา่ มติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ (กพช.) ท่ีใหป้รับข้ึนราคากา๊ซ NGV และ LPG ท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เป็นมติท่ีขาดการตรวจสอบ และเป็นดุลพินิจท่ีไม่สุจริต 
เอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี และผลกัภาระราคาใหแ้ก่ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอ่ืนโดยไม่เป็นธรรม โดยขอให้
ศาลมีคาํสั่งเพิกถอนมติ ครม. และมติ กพช. ดงักล่าว พร้อมทั้งใหเ้ปิดเผยตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและรับฟังความคิดเห็นจากองคก์ร หรือ
ประชาชนก่อนดาํเนินการ ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาจดัทาํคาํใหก้าร
แกต่้างคดี  และพนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลแลว้ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2556 ศาลปกครองกลางไดมี้
คาํสั่งจาํหน่ายคดีของผูฟ้้องคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดส้ินไป เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดมี้มติระงบั
การปรับข้ึนราคาก๊าซ NGV และ LPG แลว้ 
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6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการดา้นปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและ

บริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้ ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า 

ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่า  :      28,562,996,250 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้ 1.3 โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศพัท ์0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เวบ็ไซด ์ http://www.pttplc.com 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร : โทรศพัท ์  0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล ์ corporate@pttplc.com 
ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ : โทรศพัท ์  0-2537-3518    
 โทรสาร    0-2537-3948 
 อีเมล ์ir@pttplc.com 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ : โทรศพัท ์  0-2537-3885-6 
และเลขานุการ  โทรสาร    0-2537-3883 

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์    บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ชั้น 4 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศพัท ์0-2229-2888 โทรสาร 0-2229-2800 
ผูส้อบบญัชี   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2271-8000 โทรสาร 0-2618-5807 
นายทะเบียนหุน้กูส้กลุบาท ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย ์1  

สายปฏิบติัการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2256-2323-8 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมการขายผลิตภณัฑบ์ริการหลกัทรัพย ์  บริการหลกัทรัพย ์
เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 0-2544-3937. 0-2544-2923 โทรสาร   0-2937-7662 
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ส่วนที ่2  การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.1 หลกัทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ 

7.1.2        พนัธบัตรและหุ้นกู้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีเงินกูย้ืมในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั
จาํนวน 6,000 ลา้นบาท และท่ีอยูใ่นหุน้กู ้ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน  159,754  ลา้นบาท รวมพนัธบตัรและหุน้กู ้
ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 165,754 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูย้มืต่างประเทศในรูปหุน้กู ้ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงิน
เยน กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า  98,608 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสาํคญัของพนัธบตัรและหุน้กู ้สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

พนัธบัตรและหุ้นกู้ 
จํานวน 

(ล้านบาท) 
วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 
หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท. คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 
- พนัธบตัรในประเทศ 

 

6,000 

 

ปี 2557-2563 

 

ไม่มี 
 

หุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั    

- หุน้กูใ้นประเทศ  1/ 4/ 159,754 ปี 2557-2653 ไม่มี 

- หุน้กูต่้างประเทศ 2/  3/   4/ 98,608 ปี 2557, 2560, 
2565, 2578, 2585 

ไม่มี 

รวม 258,362   

รวมพนัธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 264,362   

1/ Fitch Rating จดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุน้กู ้ปตท. ระยะยาวท่ีระดบั “AAA (tha)” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “Baa1” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “BBB+” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
4/   รายละเอียดหุน้กูใ้นประเทศและหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท) 

หุ้นกู้ 
จํานวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC14DA 2,946 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5            ปีท่ี 4 - 7 ร้อยละ 5.95       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ 8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OC 1,951 ร้อยละ 3.80 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ3 ปี 8 เดือน 20 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC167A 17,100 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB 1,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี 15 วนั กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ11 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2561 

PTTC18NA 9,049 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 9 เดือน 19 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195B 15,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 5.10               
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 11 เดือน 24 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2562 

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

อาย ุ6 ปี 9 เดือน 15 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2563 

PTTC20NA 22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ6 ปี 11 เดือน 19 วนั กาํหนดไถ่
ถอนปี 2563 

PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC239A 10,000 
ร้อยละ 5.12 จ่ายดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบกาํหนด
ไถ่ถอน 

อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2566 
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หุ้นกู้ 
จํานวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC243A 15,000 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 5      ปีท่ี 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีท่ี 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2567(ผู ้
ถือหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2567(ผู ้
ถือหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ100 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2653 
(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอนก่อน
กาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 50 และ 75 
และกรณีอ่ืนท่ีระบุในขอ้กาํหนดวา่
ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กู)้ 

 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   
หุน้กู ้ จาํนวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ กาํหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2004 13,171.51   ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2557 

USD Bond ปี 2005 11,246.90 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 9,572.13 1/ 
LIBOR บวกร้อยละ 0.20 หรือร้อยละ 5.5 ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย LIBOR และร้อยละ   
4.975 และร้อยละ 5.37 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี  

อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

USD Bond ปี 2012 16,421.002/ 
LIBOR บวกเฉล่ียร้อยละ 1.8339 จ่ายดอกเบ้ีย
ทุกคร่ึงปี 

อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2565 

USD Bond ปี 2012 19,538.98 ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2585 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,965.453/ เฉล่ียร้อยละ 4.74 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2557 

PTTC14DB  ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

6,413.804/ 
ร้อยละ 1.375 และ LIBOR บวกร้อยละ 0.715 
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ4 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2557 

PTTC172A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,617.685/ LIBOR บวกร้อยละ 1.04 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC17DB ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

3,283.996/ 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 1.375 ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 2.64 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 3.44 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18NA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

9,404.127/ 
LIBOR บวกเฉล่ียร้อยละ 1.187 จ่ายดอกเบ้ีย
ทุกคร่ึงปี 

อาย ุ6 ปี 9 เดือน 19 วนั 
กาํหนดไถ่ถอนปี 2561 
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หุน้กู ้ จาํนวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ กาํหนดการไถ่ถอน 
PTTC222A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ  

3,972.208/ LIBOR บวกร้อยละ 1.05  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2565 

1/   ปตท.ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กุลเยน จาํนวน 36,000 ลา้นเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 290.51 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินมาช่วยลดตน้ทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดงัน้ี จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัราลอยตวัท่ีร้อยละLIBOR+0.65 ต่อ
ปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีท่ี LIBOR มากกวา่ร้อยละ4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 ต่อปี 
กรณีท่ี LIBOR นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มี
สิทธิเปล่ียนเป็นอตัรา LIBOR+0.20 ต่อปี 

2/   ปตท. ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) จากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.375 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีเฉล่ียร้อยละ 
6mLIBOR + 1.8339 ต่อปีโดยสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวจะส้ินสุดอายสุญัญาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561  

3/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาทบางส่วน จาํนวน 3,054 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 90 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 4.74 ต่อปี คงเหลือเป็นภาระหน้ีสกลุบาท จาํนวน 2,946 ลา้นบาท 

4/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาทจาํนวน 6,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 98.806 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.375 ต่อปี และจาํนวน 95.85 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ 6mLIBOR + 0.715 
ต่อปี 

5/ ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 2,636 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 79.45 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ 6mLIBOR+1.04 ต่อปี  

6/   ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 3,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 99.67 ลา้น  
      เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 1.375 ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 2.64 ปีท่ี 7 ร้อยละ 3.44 
7/   ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap)  จากหุน้กูส้กลุบาทบางส่วนจาํนวน 9,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 

285.42 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเฉล่ียร้อยละ 6mLIBOR + 1.187 ต่อปี 
8/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 4,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 120.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ 6mLIBOR+1.05 ต่อปี  

7.1.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีท่ําการซ้ือหุ้นสามญัของ ปตท. 

  การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (Warrant) ใหแ้ก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  
พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาํนวน 60,000,000 หน่วย 
แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 (PTT-W1) จาํนวน 40,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2548 และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 31 สิงหาคม 
2553 และรุ่นท่ี 2 (PTT-W2) จาํนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ได้
ดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ และยงัไม่มีการขออนุมติัออก Warrant รุ่นใหม่ 

ตัว๋แลกเงนิระยะส้ัน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่มียอดคงคา้งตัว๋แลกเงินระยะสั้น 

 ผู้ถือหุ้น 

 ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2556 (วนัท่ี  23 กนัยายน 
2556) ดงัน้ี  
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รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 - 

ทุนชําระแล้ว     (ณ  วนัที ่23 กนัยายน 2556) 
    - กระทรวงการคลงั 
    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี 
    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ. กรุงไทย 
    - สถาบนัและนกัลงทุนทัว่ไป 

2,856.3 
1,459.9 
217.9 
217.9 
960.7 

28,563 
14,599 
2,179 
2,179 
9,607 

99.967 
51.111 

7.629 
7.629 

33.631 

ทุนยงัไม่ชําระ 0.9 9 0.033 

 
  ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 16 อนัดบัแรกของ ปตท. เป็นดงัน้ี  (ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2556) 

  

ลาํดบัที่ 
รายช่ือ จํานวนหุ้น 

ร้อยละของ
จํานวนหุ้น
ทั้งหมด 

1.  กระทรวงการคลงั 1,459,885,575 51.11 
2.  กองทุนรวม วายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ.เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 217,900,000 7.63 
3.  กองทุนรวม วายภุกัษห์น่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 217,900,000 7.63 
4.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 117,449,972 4.11 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 72,277,101 2.53 
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 61,308,199 2.14 
7.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 32,979,034 1.15 
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 32,030,417 1.12 
9.  GIC PRIVATE LIMITED – C 26,696,800 0.93 

10.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 23,928,239 0.83 
11.  สาํนกังานประกนัสังคม (2 กรณี) 23,793,100 0.83 
12.  CHASE NOMINEES LIMITED  20,035,548 0.70 
13.  NORTRUST NOMINEES LTD.  16,601,243 0.58 
14.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 15,145,934 0.53 
15.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 14,671,617 0.51 
16.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 14,653,005 0.51 

 ยอดรวม 2,367,255,784 82.87 
หมายเหตุ  : 1.    ผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 5, 6, 10, 12, 13 และ 16  มีช่ือเป็น บริษทันิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซ่ึง ปตท.ไดต้รวจสอบกบับริษทั 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) แลว้ ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได ้แต่อยา่งไรก็ตาม 
กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวท่ีเป็นตวัแทนภาครัฐ ท่ีมีส่วนในการกาํหนดนโยบายการจดัการ ปตท. โดยเสนอผูแ้ทน
มาเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผูถื้อหุน้รายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้ลาํดบัท่ี 5, 6, 10, 12, 13 และ 16 ไม่ไดมี้
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการของ ปตท. เช่น ส่งผูแ้ทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นตน้ 

2. ผูถื้อหุ้นในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้ กรณีการใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการเพิก
ถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ ปตท. 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย
และบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะ
ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผล
ประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  
นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย  

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมาย
แลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

  หากไม่มีความจาํเป็นอนัใดคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษทัแก่ผู ้

ถือหุ้นเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ส่วนในกรณีของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารจดัการผ่าน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปโตรเลียมข้ันต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจน้ํามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.
 แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย กผญ.
 การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

สํานักกฎหมาย

1.ผู้ช่วย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผู้ช่วย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   ก๊าซธรรมชาติ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อส่ง
   ก๊าซธรรมชาติ
5.ผู้ช่วย กผญ.
   แยกก๊าซธรรมชาติ
6.ผู้ช่วย กผญ.
   ก๊าซธรรมชาติ
   สําหรับยานยนต์

สํานักกรรมการผู้จดัการใหญ ่และเลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย  กผญ.
ส่ือสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผู้ช่วย กผญ.
   วางแผน
2.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดพาณิชย์
   และต่างประเทศ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฏบิัติการจัดหาและคลัง

   1. ผู้ช่วย กผญ.
       วางแผน

ผู้ช่วย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองค์กร

   ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารกลยุทธ์
   กลุ่มธรุกิจ
   ปโตรเลียม
   ข้ันปลาย

5.ผู้ช่วย กผญ.
   ธรุกิจหล่อล่ืน

7.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อจัดจําหน่าย
   ก๊าซธรรมชาติ

1.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฎิบัติการการค้า
   ระหว่างระหว่างประเทศ

 บริหารจัดการผ่าน 
คณะกรรมการ 16 คณะ 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
 โครงสร้างการจดัการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ ปตท. 
และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จาํนวน 5 คณะ ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ บริหารจดัการ
ผา่นคณะกรรมการจดัการ 16 คณะ 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            หมายเหตุ : ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
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8.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงัน้ี 
 มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

(หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. กาํหนดใหมี้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง) 
 กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 

ทั้งน้ี ปัจจุบนัคณะกรรมการของ ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2557 
มีจาํนวน  15  ท่าน  ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 14 ท่าน  (เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 10 ท่าน ซ่ึงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ) 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1 ท่าน 

 
รายช่ือคณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดว้ย 
ลาํดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง ณ วนัที ่1 ก.พ. 2557 วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. 

× นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 
2556) 

(ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ  
เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2551 – 24 
ธนัวาคม 2553 และตั้งแต่วนัท่ี 29 
เมษายน 2554 – 1 กมุภาพนัธ์ 2556) 

10 เมษายน 2552 

× นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี  
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 
2556) 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
(ตั้งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556) 

18 มกราคม 2556 

1. นายปานปรีย ์ พหิทธานุกร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
(กรรมการตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 
2556, ประธานกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2556) 

29 มิถุนายน 2556 

2. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2555 

3. นายอรรถพล  ใหญ่สวา่ง กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

25 พฤศจิกายน 2556  

4. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการอิสระ/ประธาน 
กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 11 ตุลาคม  2554 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.ทศพร  
ศิริสัมพนัธ์ 

กรรมการอิสระ/ประธาน 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

27 เมษายน 2556  

6. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 11 ตุลาคม 2554 
7. นายอินสอน  บวัเขียว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 10 เมษายน 2555 
8. นายมนตรี  โสตางกรู กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 4 พฤศจิกายน 2554  
9. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 10 เมษายน 2552 

10. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ กรรมการอิสระ/กรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี 

23 ธนัวาคม 2554 
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หมายเหตุ : คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและลาออกในปี  2556  ดังนี ้ 
 บุคคลลาํดบัท่ี 1 นายปานปรีย ์ พหิทธานุกร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวันท่ี 29 มิถนุายน 2556  และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการแทน 
  เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 แทน นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 26 มิถนุายน 2556 
 บุคคลลาํดบัท่ี 3 นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง ดาํรงตาํแหน่งแทน นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 
 บุคคลลาํดบัท่ี 5 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์  ดาํรงตาํแหน่งแทนพลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 12 
  เมษายน  2556 
 บุคคลลาํดบัท่ี 11 นายสมชัย  สัจจพงษ์ ดาํรงตาํแหน่งแทน นางเบญจา หลยุเจริญ ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี  26 มิถนุายน  2556 
 บุคคลลาํดบัท่ี 12 นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ์ ดาํรงตาํแหน่งแทน นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา ซ่ึงครบวาระการเป็นกรรมการ  เม่ือวันท่ี  11  เมษายน  2556 
 บุคคลลาํดบัท่ี 13 นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2556 
 

8.1.2  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

อาํนาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

กไ็ด ้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 กาํหนดวสิัยทศัน์  ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 
 ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคญั  รวมถึงวตัถุประสงค์  เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 

งบประมาณของบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนด 
 จดัให้มีระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง ณ วนัที ่1 ก.พ. 2557 วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. 
11. นายสมชยั  สัจจพงษ ์ กรรมการ/กรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความ
เส่ียงองคก์ร 

29 มิถุนายน 2556 

12. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์  กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง
องคก์ร 11 เมษายน 2556 

13. นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ กรรมการ 23 กมุภาพนัธ์ 2556 

14. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการ 25 ตุลาคม  2554 
15. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/

กรรมการสรรหา 
(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

10  กนัยายน  2554 
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 กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

 ทาํการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกาํหนดค่าตอบแทน  ใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 
 ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
 ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 
 เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

8.1.3  กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนั 

ตามขอ้บงัคบับริษทัไดก้าํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั ซ่ึง ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557 ประกอบดว้ย  
(1) นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
หรือ  (2)  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั  

8.1.4    การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1. กรรมการของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการ

ท่ีเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร และกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน โดยกรรมการตอ้งมี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบให้
กาํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ณ วนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2557 มีกรรมการอิสระ  10  คน  โดยกรรมการทั้งหมดมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และมีกรรมการผูมี้ความ
เช่ียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 6 คน คือ นายสมชยั สัจจพงษ์   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  นายมนตรี โสตางกูร    
นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ และ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร    

2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท.  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
(4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบัสลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก  ส่วนในปีท่ีสามและปีหลงัๆต่อไป  ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
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4. ในกรณีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้บงัคบับริษทัเขา้เป็นกรรมการแทนในตาํแหน่งท่ีวา่งในการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. คราวถดัไปก็ได ้เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
คณะกรรมการตอ้งมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ทั้งน้ีบุคคลท่ีเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
6. ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.1.5    คุณสมบัติของกรรมการ 

มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน จาํกดั พระราชบญัญติัคุณสมบัติมาตรฐาน
สาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 

 มีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งน้ีนับรวมการเป็น

กรรมการโดยตาํแหน่งและการไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัราชการแทนในตาํแหน่งกรรมการดว้ย 
 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง

คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท

หรือความผดิลหุโทษ 
 ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง เวน้แต่เป็นการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง 
 ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 ไม่เป็นผูถื้อหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผูถื้อหุ้นของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเวน้ กรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่เป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งท่ีมีตาํแหน่ง  หรือเงินเดือนประจาํตาํแหน่งของราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นไม่เกิน
กวา่ร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของรัฐวิสาหกิจซ่ึง ตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจซ่ึงตนเป็น
กรรมการถือหุน้อยู)่ 

 ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุ้น เวน้แต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น
มอบหมายใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ 

 ไม่เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ หรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูรั้บสัมปทาน 
ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชน์ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจการของรัฐวสิาหกิจนั้น เวน้แต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผูบ้ริหารโดยการมอบหมายของรัฐวสิาหกิจนั้น 
 
ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ไดก้าํหนดเร่ืองการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการดงัน้ี  
1. ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในรัฐวสิาหกิจและ/หรือ นิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจเป็นผูถื้อหุน้ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 
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2.  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง ทั้งน้ี การดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการตามความในขอ้ 2 น้ี จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1 ดว้ย ทั้ งน้ีการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการตามความในขอ้1 และขอ้ 2 รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 แห่ง 

3. กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเร่ืองไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปีต่อเน่ือง 

8.1.6    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  โดยในปี 2556  กาํหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวนัศุกร์ สัปดาห์ท่ีส่ีของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
ซ่ึงสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั จะส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมท่ีมีรายละเอียดและเหตุผล
ครบถว้น และเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นและเพียงพอในการตดัสินใจ ใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมประมาณ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม  

ปัจจุบนั การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัในรูปแบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์  มีการส่งระเบียบวาระการประชุม
ในรูปแบบแผน่ CD และผา่นระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซ่ึงช่วยอาํนวยความสะดวกและลดการใชเ้อกสาร
ประกอบวาระการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก  รวมถึงสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดัส่งระเบียบวาระการประชุมไดเ้ป็น
อยา่งดี นอกจากน้ีช่วยใหก้ารทาํงานของกรรมการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปี 2556 มีการประชุมรวม 17 คร้ัง (ปกติ 12 คร้ัง และนดัพิเศษ 5 คร้ัง)  และการประชุมกรรมการโดยไม่มีผูบ้ริหาร 1 คร้ัง
ในหัวขอ้วาระเร่ืองแนวทางการติดตามผลการดาํเนินงานตามมติคณะกรรมการ ปตท. และการประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 คร้ัง 
ในหวัขอ้อภิปรายแบบเปิด เร่ืองควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบักรรมการ หรือไม่ และแนวทางการปฎิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการ/ กรรมการอิสระ อยา่งมีประสิทธิภาพ (ขอ้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค) ในการประชุมทุกคร้ัง ประธานฯ จะ
เปิดโอกาสใหก้รรมการเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรี   

คณะกรรมการกาํหนดเป็นนโยบายวา่ในวาระใดหากกรรมการเขา้ข่ายมีผลประโยชน์ท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ ของ 
ปตท.  ฝ่ายเลขานุการฯจะไม่จดัส่งวาระการประชุมให้กรรมการท่านนั้น และกรรมการดงักล่าวจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออก
เสียงในวาระนั้นๆ  โดยจะบนัทึกในรายงานการประชุมแต่ละวาระสาํหรับการจดัทาํรายงานการประชุมจะประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น/
ขอ้สังเกต เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือใหก้รรมการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละคร้ังใชเ้วลาประชุมประมาณ 3 ชัว่โมง โดยสรุปการประชุม
ตามดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
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สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในปี 2556 
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1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์   ลาออก 1 ก.พ. 56 

2. นายวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี   แต่งตั้ง 

18 
ม.ค. 

56 

     

ลาออก 26 มิ.ย.56 

3. นายปานปรีย ์ พหิทธานุกร แต่งตั้ง 29 มิ.ย. 56           
4. นายจุลสิงห์  วสนัตสิงห์                

ลาออก 
15พ.ย.56 

5. นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง แต่งตั้ง 25 พ.ย. 56  
6. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์                  
7. นายอาคม  เติมพทิยาไพสิฐ                  
8. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั     ลาออก 12 เม.ย. 56 

9. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริ
สมัพนัธ์ 

แต่งตั้ง 26  เม.ย. 56             

10. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์                  
11. นายอินสอน  บวัเขียว                  
12. นายมนตรี  โสตางกรู                  
13. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั                  
14. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้                  

15. นางเบญจา  หลุยเจริญ       ลาออก 26 มิย.56 

16. นายสมชยั  สจัจพงษ ์ แต่งตั้ง 29 มิ.ย. 56           
17. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา     ครบวาระ 11 เม.ย. 56 

18. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ แต่งตั้ง 11 เมย. 56              
19. นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ แต่งตั้ง 23 ก.พ. 56               
20. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์                  
21. นายไพรินทร์   ชูโชติถาวร                  

 รวมกรรมการทีเ่ข้าประชุม 13 13 14 13 12 14 12 14 13 13 9 13 13 11 14 14 15 

 จํานวนกรรมการทั้งหมด 14 15 14 15 14 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2556  ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 5 คณะ  

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2556 
การดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี คณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 17 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม18 คร้ัง 

คณะกรรมการ
กาํกบัดูแล 
กจิการที่ด ี

5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
สรรหา 

รวม 7 คร้ัง 

คณะกรรมการ
กาํหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะ กรรมการ 
บริหารความ
เส่ียงองค์กร 

 (จดัตั้งเม่ือ 
วนัท่ี 25 ต.ค.2556) 

1. นายปานปรีย ์ พหิทธานุกร  10/10      29 มิถุนายน 2556 
(แทน นายวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี) 

2. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์  16/17 17/18     – 

3. นายอรรถพล  ใหญ่สวา่ง  1/1 2/2    ยงัไม่มีการประชุมเป็น

ทางการ 

25 พฤศจิกายน  2556 
(แทน นายจุลสิงห์  วสนัตสิงห์) 

4. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 12/15    1/1  – 

5. ศาสตราจารยพิ์เศษ  
ดร.ทศพร   ศิริสัมพนัธ์ 10/12  4/4   ยงัไม่มีการประชุมเป็น

ทางการ 

27 เมษายน 2556 
(แทน พลเอก วรวฒัน์  

อินทรทตั) 
6. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ 14/17 18/18     – 

7. นายอินสอน  บวัเขียว 17/17   3/3   – 

8. นายมนตรี  โสตางกรู 11/17      – 

9. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั 17/17  5/5 7/7   – 

10. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ 10/17  4/5    – 

11. นายสมชยั  สัจจพงษ ์ 7/10     ยงัไม่มีการประชุมเป็น

ทางการ 
29 มิถุนายน 2556  

(แทน นางเบญจา หลุยเจริญ ) 

12. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์  13/13     ยงัไม่มีการประชุมเป็น

ทางการ 
11 เมษายน 2556 

(แทน นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา) 

13. นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ 14/14      23 กมุภาพนัธ์ 2556 
(แทน นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ 

14. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 17/17      – 

15. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  17/17   7/7   – 

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2556  (รวม  6  ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2556 

การดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี คณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 17 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม18 
คร้ัง 

คณะกรรมการ
กาํกบัดูแล 
กจิการที่ด ี

5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการสรร

หา 
รวม 7 คร้ัง 

คณะกรรมการ
กาํหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง
องค์กร 

 (จดัตั้งเม่ือ 
วนัท่ี 25 ต.ค.

2556) 

1. นายวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี 5/5 - - - - -  

2.นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ 12/15 16/16 - - - -  

3. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั 4/4 - 1/1 - - -  

4. นางเบญจา หลุยเจริญ 6/6 - - - 1/1 -  

5. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา 4/4 - - 3/3 1/1 -  

6. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 2/2 - - - - -  
หมายเหตุ  :  ในปี 2556  มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 17  คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 12 คร้ัง และ ประชุมนัดพิเศษ 5 คร้ัง  
 นอกจากนีมี้การประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 คร้ัง และการประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 คร้ัง 
 *สาเหตท่ีุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เน่ืองจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการแต่ละท่านจะมีการส่งหนังสือ
ลา ประชุม ให้กับประธานกรรมการ ล่วงหน้า 
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8.2   ผู้บริหาร      

8.2.1     รายช่ือผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน  ณ วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2557 
(โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ” 
แล้ว) 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายสุรงค ์ บูลกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  

3. นายณฐัชาติ  จารุจินดา  1/ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

4. นายสรัญ  รังคสิริ  2/ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

5. นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์ร 

6. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร 

7. นายชาครีย ์ บูรณกานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

8. นายชวลิต  พนัธ์ทอง   3/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามนั 

9. นายอธิคม  เติบศิริ   4/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

10. นายสรากร  กุลธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

11. นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   

12. นายบวร  วงศสิ์นอุดม   5/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

13. นายวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศาล  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

14. นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ    6/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สังกดัประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  

15. นายประมินทร์  พนัทวศีกัด์ิ   7/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สังกดัประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั   

16. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินองคก์ร  

17. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชีองคก์ร  
หมายเหตุ :  1/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ให้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและ 
     ก๊าซธรรมชาติแทนนายวิชัย  พรกีรติวฒัน์ ซ่ึงเกษียณอาย ุ
 2/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556  แทนนายณัฐชาติ  จารุจินดา ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี 
      ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ  
 3/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556  แทนนายสรัญ  รังคสิริ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 
      กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย  
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 4/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556  แทนนายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบติังาน Secondment ใน  
      บริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน)  
 5/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556  ให้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่   
      บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)  
 6/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556  แทนนายอธิคม  เติบศิริ ท่ีได้รับแต่งต้ังให้กลบัมาปฏิบัติงานท่ี บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน)  
      ในตาํแหน่งรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่             7/แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2556  ให้ดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้ปฏิบัติงาน Secondment  ในบริษทั พีทีที โกลบอล  
                           เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)เพ่ือส่งไปปฎิบติังานบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกัด   

8.2.2   อาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ สุจริต
และระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอยา่งดีท่ีสุด อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้รวมถึงเร่ือง
หรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ดาํเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 
 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั พนกังานและลูกจา้ง 

ตลอดจนใหพ้นกังานและลกูจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด  
 ดาํเนินการให้มีการจดัทาํและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ

คณะกรรมการเพื่อขออนุมติั  และมีหน้าท่ีรายงานความกา้วหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

 ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย   แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ปตท.ไดม้อบอาํนาจในการบริหารจดัการบริษทัให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัการและขอบเขต
อาํนาจ  ดงัต่อไปน้ี 

 เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  
คาํสัง่และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการ 

 เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา  ติดต่อ  สั่งการ  ดาํเนินการ  ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สัญญา  
เอกสารคาํสั่งหนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  
ตลอดจนใหมี้อาํนาจกระทาํการใดๆท่ีจาํเป็นและสมควร  เพ่ือใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน 
ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนให้ออกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนดหรือ
คาํสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษทักาํหนด  แต่ถา้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นท่ีปรึกษา ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน 
และให้มีอาํนาจกาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจ้าง  และออกระเบียบว่าด้วยการ
ปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

 ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดย
การมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือ
มอบอาํนาจดงักล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษทั 
และ/หรือบริษทักาํหนดไว ้
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ทั้งน้ี การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้หากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีส่วนได้
ส่วนเสีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัในการใชอ้าํนาจดงักล่าว  โดยในปี 2556 ไม่มีการ
ดาํเนินการใด ๆ ท่ีนอกเหนือขอบเขตอาํนาจดงักล่าว 

8.2.3     คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการของ ปตท.  เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ ปตท. ทั้งน้ี 
ปัจจุบนั   ( 1 กมุภาพนัธ์ 2557)  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 10 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 

 
ช่ือตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

1.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการ 
2.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  กรรมการ 
3.  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 
4.  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 
5.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร กรรมการ 
6.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 
7.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจนํ้ามนั กรรมการ 
8.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ กรรมการ 
9.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรรมการ 
10.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลยทุธ์องคก์ร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการจดัการฯ มีกาํหนดการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยในปี 2556  มีการประชุมรวม 42 คร้ัง  

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีสาํคญัต่อกลยทุธ์
องคก์รและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรให้กบั ปตท.และ
บริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น  รวมทั้ งสร้างระบบการทาํงานของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น  ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั 

 จดัลาํดบัความสําคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพ่ือนาํไปสู่การดาํเนินการอย่างมี
ประสิทธิผล 

 กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
 จดัลาํดบัความสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหก้บั ปตท.  และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 
 หาขอ้ยติุร่วมในประเดน็สาํคญัของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ี ปตท.ถือ

หุน้ 
 กาํหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองคก์รใน 

ปตท. และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 
 กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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นอกจากคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ตามขา้งตน้  ปตท.ยงัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ืองอีก  
15  คณะเพื่อทาํหน้าท่ีในการพิจารณาและจัดการในเร่ืองต่างๆภายในบริษัทให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการแผนวสิาหกิจ 
2. คณะกรรมการจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร 
3. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
5. คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล 
6. คณะกรรมการคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
7. คณะกรรมการนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม ปตท. 
8. คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 
9. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
10. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
11. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจนํ้ามนั 
12. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
13. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
14. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
15. คณะกรรมการส่งเสริมนวตักรรม ปตท. 

ทั้งน้ี สําหรับการบริหารจดัการบริษทักลุ่ม ปตท. ยงัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือผลกัดนักลยุทธ์ และการ
ดาํเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท.(PTT Group Management Committee)   
2. Minor PTT Group Management Committee 
3. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ  
4. คณะกรรมการการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท.  
5. คณะกรรมการจดัการความรู้กลุ่ม ปตท.  
6. คณะกรรมการตรวจสอบภายในกลุ่ม ปตท.   
7. คณะกรรมการคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม ปตท.  
8. คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่ม ปตท.  
9. คณะกรรมการเทคโนโลยกีลุ่ม ปตท.  
10. คณะกรรมการนโยบายและการจดัหาเชิงกลยทุธ์ระหวา่งบริษทัในกลุ่ม  

8.3  เลขานุการบริษัท  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการ ปตท. จึงไดแ้ต่งตั้ง เลขานุการบริษทั ข้ึน โดยมี
ภาระหนา้ท่ีในการใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติั  การจดัการประชุม  รวมทั้ง
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ  เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั้ งการจัดทาํและเก็บรักษาเอกสาร  อาทิ  ทะเบียนกรรมการ  หนังสือนัดประชุม
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คณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจาํปีของบริษทั  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้  รายงานการประชุม
ผูถื้อหุน้  และเกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

โดยในปี 2556 นางสุมณฑ ์รังคสิริ ปฎิบติัหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษทั จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 และไดรั้บแต่งตั้ง
ให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลงังาน ปตท. และคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งตั้ง นางวนัทนีย ์
จารึก ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูจ้ ัดการฝ่ายสํานักกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และเลขานุการบริษทั (แทนนางสุมณฑ์ฯ) ปฎิบติัหน้าท่ีเป็น
เลขานุการบริษทัฯ อีกหนา้ท่ีหน่ึง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั 

ประวตัเิลขานุการบริษัท ดงันี ้
 เลขานุการบริษัท  (2554- 30 พฤศจิกายน 2556)    :     นางสุมณฑ์ รังคสิริ       
อายุ 58 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่มี 
ประวตัิการศึกษา 
-รัฐศาสตร์บณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
ประวตัิการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
-สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 31/2009, Board 

 Reporting Program (BRP) 7/2012 
-สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 10/2012 
-หลกัสูตร NIDA – Wharton Executive Leaders 2010 
-Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT รุ่นท่ี 6/ 2013 
ประสบการณ์ทาํงาน 
-2549-2554     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกิจการองคก์ร บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
-2554-2556     ผูจ้ดัการฝ่าย สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) 
-2555-2556     ประธานชมรมเลขานุการบริษทัจดทะเบียนไทย 
-2556-ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลงังาน ปตท.  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสําคัญทีเ่กีย่วข้อง 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
คู่สมรส นายสรัญ รังคสิริ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร ปตท.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เลขานุการบริษัท  (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)   :   นางวนัทนีย์ จารึก 
อายุ  54 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น     ร้อยละ  0.000903 
ประวตัิการศึกษา 
-ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (ภาษาเยอรมนั) 
-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master of Business Administration) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
-สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 2/2002, Effective  
  Minute Taking (EMT) 1/2006, Board Reporting Program (BRP) 9/2012, Company Reporting Program (CRP) 4/2012 
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- หลกัสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 
ประสบการณ์ทาํงาน 
- 2545 -2548   ผูช้าํนาญการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั ปตท. 
- 2549 -2556   หวัหนา้ทีม สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั ปตท.  
-2556-ปัจจุบนั     ผูจ้ดัการฝ่าย สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั ปตท.  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสําคัญทีเ่กีย่วข้อง 
-ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่มี- 

8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทาํ
หน้าท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของ
บริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนัโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมและโบนสั อน่ึง กรรมการท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  ก็ให้ไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการไดรั้บการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  ดงัน้ี 

8.4.1   ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2556 มีมติอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ  แยกเป็นดงัน้ี 

1.  ค่าเบีย้ประชุม   
1.1 เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 

-  เบ้ียกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท (เท่ากบัอตัราเดิม) 
-  เบ้ียประชุม เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุมคร้ังละ  50,000  บาท เพ่ิมข้ึน 30,000 บาท โดยจาํกดัการ  

               จ่ายเบ้ียประชุม ไม่เกินปีละ  15 คร้ัง 
1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการอ่ืน ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ไดแ้ก่ 

1.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 
- เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
-  เบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  
   และเลขานุการฯ ไดรั้บเบ้ียประชุมเดือนละ 7,500 บาท 

1.2.2   สาํหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีกาํหนดเบ้ียประชุมคร้ังละ 24,000 บาท 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  

1.3  ประธานกรรมการของทุกคณะฯ ใหไ้ดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 
 เงนิโบนัสกรรมการ ปตท. ประจําปี 2556 

กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัใหส้ะทอ้นและเช่ือมโยงกบัผลประกอบการหรือกาํไรสุทธิของ ปตท. ในอตัรา
เท่ากบัร้อยละ 0.05 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2556  แต่กาํหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อคนต่อปี (เพ่ิมข้ึนจากปี 2555   
1,000,000 บาทต่อคนต่อปี) และใหค้าํนวณจ่ายตามระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรั้บสูงกวา่
กรรมการฯในอตัราร้อยละ25  
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รับเป็นรายบุคคล  ในปี 2556   

                        หน่วย : บาท 

ลาํ 
ดบั 

รายนาม 

จํานวน 
วนั  

ม.ค. – 
ธ.ค.. 
2556 

โบนัส 
ปี 2556 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 
(รวมเบีย้ 
รายเดอืน) 

เบีย้ 
ประชุม 

กรรมการฯ  
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่า 
เบีย้ประชุม 

รวม 
ค่าตอบแทน 

1. นายปานปรีย ์พหิทธานุกร  186 1,898,630.14 726,032.26 0.00 726,032.26 2,624,662.40 

2. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ 365 3,000,000.00 1,120,000.00 255,000.00 1,375,000.00 4,375,000.00 

3. นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง 37 304,109.59 108,500.00 37,500.00 146,000.00 450,109.59 

4. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  365 3,000,000.00 840,000.00 30,000.00 870,000.00 3,870,000.00 

5. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์  249 2,046,575.34 694,000.00 102,000.00 796,000.00 2,842,575.34 

6. นายวรุณเทพ วชัราภรณ์  365 3,000,000.00 1,100,000.00 270,000.00 1,370,000.00 4,370,000.00 

7. นายอินสอน บวัเขียว  365 3,000,000.00 990,000.00 72,000.00 1,062,000.00 4,062,000.00 

8. นายมนตรี โสตางกรู 365 3,000,000.00 820,000.00 0.00 820,000.00 3,820,000.00 

9. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  365 3,000,000.00 990,000.00 354,000.00 1,344,000.00 4,344,000.00 

10. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้  365 3,000,000.00 770,000.00 96,000.00 866,000.00 3,866,000.00 

11. นายสมชยั สัจจพงษ ์ 186 1,528,767.12 532,000.00 0.00 532,000.00 2,060,767.12 

12. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  265 2,178,082.19 810,000.00 0.00 810,000.00 2,988,082.19 

13. นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ  312 2,564,383.56 876,428.57 0.00 876,428.57 3,440,812.13 

14. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ 365 3,000,000.00 990,000.00 0.00 990,000.00 3,990,000.00 

15. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 365 3,000,000.00 990,000.00 168,000.00 1,158,000.00 4,158,000.00 

รวมทั้งส้ิน 37,520,547.94 12,356,960.83 1,384,500.00 13,741,460.83 51,262,008.77 
 
หมายเหต ุ : บคุคลลาํดับท่ี 1 นายปานปรีย์  พหิทธานุกร  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  29 มิถนุายน 2556 
 บคุคลลาํดับท่ี 3 นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน  2556  
 บคุคลลาํดับท่ี 5 นายสมชัย  สัจจพงษ์   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  29 มิถนุายน 2556 
 บคุคลลาํดับท่ี 11 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 27  เมษายน  2556   
 บคุคลลาํดับท่ี 12 นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ์   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน  2556   
 บคุคลลาํดับท่ี 13 นายสุเทพ เหล่ียมศิริเจริญ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต้ังแต่วนัท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2556  
 
กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2556 
 หน่วย  : บาท 

ลาํ 
ดบัที ่ รายนาม 

จํานวน
วนั  

(365  
วนั) 

โบนัส 
ปี 2556 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 
(รวมเบีย้ 
รายเดอืน) 

เบีย้ 
ประชุม 

กรรมการฯ  
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่า 
เบีย้ประชุม 

รวม 
ค่าตอบแทน 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 31 318,493.15 87,500.00 0.00 87,500.00 405,993.15 
2. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั 101 830,136.99 181,000.00 24,000.00 205,000.00 1,035,136.99 
3. นายไกรฤทธ์ิ   นิลคูหา 101 830,136.99 181,000.00 96,000.00 277,000.00 1,107,136.99 
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หมายเหตุ  : บคุคลลาํดับท่ี 1 นายณอคุณ  สิทธิพงศ์  ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพันธ์  2556 
 บคุคลลาํดับท่ี 2 พลเอก วรวฒัน์  อินทรทัต ลาออกจากการเป็นกรรมการ  เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2556  
 บคุคลลาํดับท่ี 3 นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา ครบวาระการเป็นกรรมการ  เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556  
 บคุคลลาํดับท่ี 4 นางเบญจา หลยุเจริญ ลาออกจากการเป็นกรรมการ  เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2556 
 บคุคลลาํดับท่ี 5 นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 และดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ  
  แทนนายณอคุณ  สิทธิพงศ์  เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพันธ์ 2556 และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ  เม่ือวนัท่ี 26  
  มิถนุายน 2556 
 บคุคลลาํดับท่ี 6 นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ  เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

 
สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553-2556 

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

จาํ
นว

น 
รา
ย จาํนวนเงิน 

จาํ
นว

น 
รา
ย จาํนวนเงิน 

จาํ
นว

น 
รา
ย จาํนวนเงิน 

จาํ
นว

น 
รา
ย จาํนวนเงิน 

เงินเบ้ีย
ประชุม 15 11,398,213.71 15 11,355,399.76 14 11,316,572.58 15 16,324,759.22 

โบนสัรวม 15 29,657,534.24 15 28,802,739.73 14 30,122,950.82 15 45,129,452.06 

รวม  41,055,747.95  40,158,139.49  41,439,523.40  61,454,211.28 

 

ค่าตอบแทนกรรมการอสิระทีไ่ด้รับจากการเป็นกรรมการอสิระในบริษัทย่อย ปี 2556 

ในรอบปี 2556 กรรมการอิสระของ ปตท. ท่ีดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระในบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) ( ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. จาํนวน  1  คน ไดรั้บค่าตอบแทนจาก ปตท.สผ. ดงัน้ี 

 

 

กรรมการอิสระ ปตท. ท่ีลาออกระหวา่งปี 2556 และเป็นกรรมการอิสระใน ปตท.สผ. ปัจจุบนั 

  

4. นางเบญจา  หลุยเจริญ 176 1,446,575.34 355,000.00 24,000.00 379,000.00 1,825,575.34 
5. นายวิเชษฐ์   เกษมทองศรี 159 1,561,643.84 382,923.39 0.00 382,923.39 1,944,567.23 
6. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  319 2,621,917.81 951,875.00 300,000.00 1,251,875.00 3,873,792.81 

 รวมทั้งส้ิน 7,608,904.12 2,139,298.39 444,000.00 2,583,298.39 10,192,202.51 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าตอบแทน 
โบนัสกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทน รายเดอืน 

 นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง 134,740.62 80,000.00 0 214,740.62 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าตอบแทน 
โบนัสกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทน รายเดอืน 

พลเอกวรวฒัน์ อินทรทตั 2,515,158.32 800,000.00 130,000.00 3,445,158.32 
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8.4.2    ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์กรรมการ ปตท. กาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบั ผลการดํา เ นินง าน
ของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement : PA ) กาํหนดโดยกระทรวงการคลงัซ่ึงประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารทุกระดบัร่วมกนักาํหนดตวัช้ีวดัและ ตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : 
KPIs) ไวแ้ต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและนาํไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารทุกระดบั โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนใหส้ะทอ้น
ถึงผลการปฏิบติังาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบติัและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนาํประเภทเดียวกนั พร้อม
ทั้งนาํเสนอหลกัการและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. จาํนวนรวมทั้งส้ิน10 ท่านไดรั้บ
ค่าตอบแทนจาก ปตท. (ไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัท่ี 
ปตท. ถือหุน้ ท่ีมาปฏิบติังานท่ี ปตท.) ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสูง ปตท.  
         หน่วย  :  บาท 

 
 

เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารระดบัสูงของ ปตท.  
                                     หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จํา
นว

นร
าย

 

จาํ
นว

นร
าย

 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

เงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ 

7 2,925,340.00 8 3,980,468.00 9 6,276,900.00 9 6,652,851.60 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีดงัน้ี 
ไม่ปรากฏวา่มีประวติัการทาํความผดิตามกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบั  

ค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

เงินเดือนรวม 7 50,470,620.00 10 62,091,720.00 9 62,769,000.00 10 69,023,520.00 

โบนสัรวม 7 22,183,379.00 6 24,581,820.00 9 23,993,379.77 10 30,772,449.50 

รวม  72,653,999.00  86,673,540.90  86,762,379.77  99,795,969.50 
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1) การถกูพิพากษาวา่กระทาํผดิทางอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผดิลหุโทษ หรือ
ความผดิในทาํนองเดียวกนั  

2) การถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์ 
3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกู

พิทกัษท์รัพย ์

8.5  พนักงาน 
บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจ  โดยมีความเช่ือมัน่วา่ การเจริญเติบโตของ

องคก์รข้ึนอยูก่บัพนกังานท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการ
พฒันาบุคลากรใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาให้
พนกังานเป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ใหพ้นกังานเป็น
กลไกหลกัในการพฒันาให ้ ปตท. กา้วไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความความยัง่ยนื (Sustainability Organization) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงขององคก์ร  มุ่งไปสู่การเป็นบริษทัท่ีสร้างความมัน่คงทางพลงังาน
ใหแ้ก่ประเทศชาติ 

จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร 
จาํนวนวนพนกังาน ปตท. (รวมพนกังานท่ีไปปฏิบติังาน Secondment ในบริษทัในกลุ่ม ปตท.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556  

เท่ากบั 4,395 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ ภายใตค้วามผนัผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจ โดยใหค้วามสาํคญักบัการจดัสรรทรัพยากรในจุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิม หรือมีความจาํเป็นต่อเน่ืองจากการ
ลงทุน นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดัทาํแผนและดาํเนินการพฒันาศกัยภาพพนกังานอยา่งจริงจงัในทุกระดบั ตลอดจนปรับขั้นตอนการ
ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

จาํนวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2554 – ถึง 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

กลุ่มธุรกจิ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

ปตท. 
กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 

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

2. นํ้ามนั 1,387 - 1,296 - 1,496 
 

3.  ปิโตรเคมีและการกลัน่ 68 - 103 - 95 
 

4.  สนบัสนุน และปฏิบติังานใน 
     บริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 

1,0451/ 2762/ 1,1971/ 2652/ 1,0981/ 2822/ 

5.  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ - 17,964 - 20,551 - 24,969 

รวม 3,770 18,240 3,963 20,816 4,113 25,251 
หมาเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษทัในเครือ 
                  2/  พนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษทัในเครือ 
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ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง) 
 หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

เงินเดือนรวม 3,044,018,589.00 3,311,831,273.00 3,549,202,456.00 
โบนสัรวม 1,465,345,881.00 1,653,647,970.00 1,756,840,371.00 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 293,871,121.00 318,714,613.00 415,284,584.00 
อ่ืนๆ (ถา้มี) 2,076,671,038.00 2,331,060,076.00 2,364,683,270.00 
รวม 6,879,906,629.00 7,615,253,932.00 8,086,010,681.00 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

 ปตท.ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัและเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บั
ผูบ้ริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ การดาํรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษทัในธุรกิจชั้นนาํ
ประเภทเดียวกนั อาทิเช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ โดยในปี 2556 ปตท. ไดมี้การปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนของ ปตท. ใหส้ามารถแข่งขนัได ้นอกจากนั้น ปตท. มีกลยทุธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานทั้ง
ในรูปแบบของตวัเงิน และไม่ใช่รูปแบบของตวัเงิน อาทิเช่น นโยบายสวสัดิการทางเลือก (Flexible Benefit) เพ่ือเปิดโอกาสให้
พนกังานไดมี้สิทธ์ิเลือกใชส้วสัดิการท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการใชชี้วิตของตนเอง และนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรเป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ปี 2556 ค่าเบ้ียประกนัชีวิตเฉล่ีย 2,986 บาทต่อคนต่อปี และค่ารักษาพยาบาลท่ี ปตท. จ่ายเป็นสวสัดิการใหพ้นกังาน
ทั้งระบบ (ระบบสวสัดิการท่ี ปตท. บริหารและระบบประกนัสุขภาพ)เฉล่ีย 58,362 บาทต่อคนต่อปี  

 การพฒันาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือใหอ้งคก์รพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความยัง่ยนื  ปตท. ยงัคงพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหไ้ดใ้ชค้วามรู้ 
ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือนาํพาใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมๆ กบัความสาํเร็จขององคก์รดว้ย 

 ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัร่วมกนักาํหนดแผนงานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายของ
องค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจทัว่ทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ 
ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  รวมทั้งสายงานสนบัสนุนมาร่วมประชุมหารือและกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางของ
องคก์รร่วมกนั  และถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้
งบประมาณท่ีมีความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั พนกังาน ปตท. ทุกระดบัไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (Key Performance 
Indicators : KPIs) ท่ีถ่ายทอดลงมาตามลาํดบัเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดบัองคก์ร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนกังาน ทั้งน้ี วตัถุประสงค์
และตวัช้ีวดัท่ีพนกังานกาํหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ
บุคคล ซ่ึงสามารถสะทอ้นความแตกต่างของผลการปฏิบติังานของพนกังานได ้
 ปตท. ไดน้าํแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career Management) มาใชเ้พ่ือเตรียมความพร้อม และส่งเสริมพนกังาน 
ทุกระดบัให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบ (Model) ท่ีองคก์รกาํหนดข้ึน เพ่ือรองรับภารกิจ และ 
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร อย่างต่อเน่ือง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางหลกัของการบริหารและพฒันาพนักงานในทุกระดับ  
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การกาํหนดสายอาชีพของ ปตท.ข้ึนอยู่กับทิศทางการดาํเนินธุรกิจท่ีมุ่งสร้างให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขนั โดย 
แบ่งการดาํเนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง และกลุ่มพนักงาน ท่ีเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือก ประเมินศกัยภาพ  และจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) อยา่งเป็นระบบ  โดย 

 กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง  (ระดบัเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป)  เป็นการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพ่ือรองรับความตอ้งการผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผูบ้ริหารระดบั 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกวา่ คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC)  
มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการกาํหนดทิศทางและนโยบายการดาํเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุ่ม
ผูบ้ริหารระดบัสูง และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group 
Alignment & Coordination Management Committee : HRAC)  มีหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร ในการตดัสินใจประเดน็ความร่วมมือท่ีสาํคญัต่อกล
ยทุธ์และทิศทางในการกาํกบัดูแลดา้นทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของกลุ่ม ปตท.  

 กลุ่มพนกังาน  (ระดบัผูจ้ดัการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพฒันาพนกังานตามความจาํเป็นของการ
ดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัในกลุ่ม เพ่ือรองรับทิศทางการดาํเนินธุรกิจในอนาคต สาํหรับ ปตท.ไดก้าํหนดใหจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resource Committee : HRC) มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
ส่งเสริมผลกัดนัและควบคุมติดตามการดาํเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนกังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  
และกลุ่มท่ีปรึกษาประจาํสายอาชีพ (Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ  มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ในการ บริหารสายอาชีพกลุ่มพนกังาน ใหค้าํปรึกษา ช้ีแนะ ควบคุมและติดตามการดาํเนินงานทั้งน้ี วตัถุประสงค ์
ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกใหพ้นกังานตั้งเป้าหมายและวางแผนพฒันาตนเอง เพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพ 
และสร้างคุณค่าในงานท่ีรับผิดชอบ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและทิศทางขององคก์ร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมท่ี
เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถึง การหมุนเวยีนเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ตาม Career Path เพ่ือใหพ้นกังาน
สามารถพฒันาทกัษะ ความชาํนาญจากประสบการณ์ในตาํแหน่งหนา้ท่ีใหม่  ตลอดจนการแต่งตั้ง เล่ือนระดบัพนกังาน 
ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบและศกัยภาพของพนกังาน ซ่ึงการพฒันาพนกังานใหเ้หมาะสมตามความสามารถ
และความตอ้งการของพนกังานและองคก์รนั้น นอกจากพนกังานจะมีความพร้อมสาํหรับการเติบโตเป็นผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. แลว้ยงัจะนาํ ปตท. ไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นท่ีสุด 

               ในปี 2556  ปตท. ไดจ้ดัใหมี้โครงการ Young People to Globalization : YP2G  เพ่ือคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความพร้อม ไป
ปฏิบติังานต่างประเทศตามกลยุทธ์ของ ปตท. โดยพนักงานดงักล่าวจะไดรั้บการพฒันาและเตรียมความพร้อมควบคู่กนัไปดว้ย 
เพ่ิมเติมจากปี 2555 ปตท. ซ่ึงไดมี้การปรับปรุงการบริหารสายอาชีพ และพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน (Career and 
Competency Management) โดยมีการจดัทาํและทบทวน Success Profile ของแต่ละตาํแหน่งงาน และปรับปรุงวิธีการประเมิน 
Competency การจดัทาํแผนการพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ COACH พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือ
การใชง้านเพ่ือพฒันาพนกังานตามสายอาชีพท่ีกาํหนด  และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร และ 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัคาํนึงถึงกลไกในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื (Lifetime Learning Organization) โดย  ปตท. ไดพ้ฒันา
ระบบสาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูลองคค์วามรู้ (Knowledge Management) ท่ีสาํคญัขององคก์ร โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีการ
จดัเกบ็ขอ้มูลองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั รวมทั้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากระบบ
ฐานขอ้มูลดงักล่าว  ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานสามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมใหพ้นกังาน
พฒันาศกัยภาพไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการนาํไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความยัง่ยนื ดงันั้น “การท่ีเราจะ
มุ่งไปสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนืไดน้ั้น กด็ว้ยกาํลงั สติปัญญาของคน Learning เป็น Lifetime หยดุไม่ได”้  ทั้งน้ี ปตท. มีโปรแกรม
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อบรมและพฒันาใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเขา้จนถึงเกษียณอายกุารทาํงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
สร้างขีดความสามารถตามทิศทางขององคก์รและหน่วยงานตอ้งการ สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและสังคม 
                นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งเนน้พฒันาพนกังาน ปตท. ใหเ้ป็น คนเก่ง หรือเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพ
สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัขององคก์รในการดาํเนินธุรกิจไดแ้ลว้ ปตท. ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคน
ดี  มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance) เป็นกรอบใหผู้บ้ริหารและพนกังานถือปฏิบติั   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมัน่วา่การพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคน
ดี และคนเก่งนั้น จะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว 

 สรุปตวัเลขการพฒันาพนกังาน 
                                                                                                                                                    ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

จาํนวนชัว่โมงอบรมต่อคนต่อปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

พนกังาน 44.0 60.1 63.0 
ผูบ้ริหาร 44.8 41.8 43.0 

 
                                                                                                                                    

            บาทต่อคนต่อปี 

ค่าใชจ่้ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

พนกังานและผูบ้ริหาร 41,182.00 54,611.00 58,000.00 
 
การสร้างสัมพนัธภาพทีด่ีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพือ่เป้าหมายเดยีวกนั 

ปตท. ไดจ้ดัใหมี้รูปแบบการส่ือความระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน  เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัไดรั้บทราบถึงแนวทางการ
ดาํเนินงานขององคก์ร   อุปสรรคหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการ
พฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร ในแต่ละปี นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพนัธ์ 
ปตท. ท่ีกาํหนดวาระการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง ยงัมีการประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation 
Committee : JCC) ท่ีกาํหนดให้มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงานภูมิภาคทัว่ประเทศ นอกจากน้ี 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ยงัไดจ้ดัประชุมส่ือความกบัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะมาโดยตลอด  รวมทั้ง
การประชุมระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานทั้งในและนอกสังกดั  และการสํารวจความพึงพอใจและความผกูพนัของพนกังานเป็น
ประจาํทุกปี เพ่ือรับทราบระดบัความพึงพอใจและระดบัความผกูพนัในปัจจยัต่างๆ และหาทางแกไ้ขและปรับปรุง  โดย ปตท. มี
ความเช่ือมัน่วา่การส่ือความท่ีดี และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานจะนาํไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั  และทาํใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนั  รวมทั้งไดด้าํเนินการ สอบทานความตอ้งการพ้ืนฐาน
ดา้นทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหารและพนักงานผ่านการดาํเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ปตท. และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นตน้ และมีการสํารวจความคิดเห็น
ของพนกังานโดยท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจาํนวน 1 คร้ัง  และมีการร่วมมือกบับริษทัใน
กลุ่ม ปตท. เพ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูบ้ริหารของกลุ่มร่วมกนั และจดัทาํแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกนั  

การกาํหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value) 
ค่านิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่ม ปตท.มีความเช่ือร่วมกนัวา่ ค่านิยม SPIRIT จะเป็นตวัช่วยให้

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ผูบ้ริหาร พนกังาน เกิดวถีิการทาํงานร่วมกนั มีทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั มีความเช่ือร่วมกนั และจะช่วยสร้าง
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ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไปสู่สายตาคนภายนอกและนาํองคก์รสู่การเป็นองคก์รแห่งความยัง่ยนืได ้  โดยเรายดึค่านิยม 
SPIRIT เป็นแนวทางในการสร้างกรอบความคิด และความเช่ือท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมและแนวทางปฏิบติั ค่านิยมกลุ่ม ปตท.จึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อการเกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ เป็นตวัช่วยพวกเราในการตดัสินใจสร้างความไวว้างใจกนัและกนั และ
สร้างความรู้สึกร่วมกนัในการเป็นกลุ่มเดียวกนั ค่านิยมจึงเป็นตวัผลกัดนัท่ีสาํคญัต่อวธีิการคิดและการปฏิบติัใหพ้นกังานในกลุ่ม 
ปตท. เป็นทั้งคนเก่งและคนดี. ซ่ึงค่านิยม SPIRIT ประกอบดว้ย:  

Synergy   =  สร้างพลงัร่วมอนัยิง่ใหญ่ 
Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
Innovation  =  ร่วมสร้างนวตักรรม 
Responsibility for Society =  ร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 
Integrity & Ethics  =  ร่วมสร้างพลงัความดี 
Trust & Respect  =  ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ 

การสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร 
เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นการสรรหาและแต่งตั้งตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  จึงตอ้งเป็นไป

ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 8 ตรี และดาํเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จตัวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจาํนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับเป็น
ผูบ้ริหาร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็น
กรรมการโดยตาํแหน่ง และมีอายไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูท่ี้มีความเหมาะสมแลว้
ใหเ้สนอต่อผูมี้อาํนาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารเดิมพน้จากตาํแหน่ง สัญญา
จา้งมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการจะจา้งผูบ้ริหารเดิมต่อหลงัจากครบกาํหนดเวลาตามสัญญาจา้ง ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจา้งเกินสองคราวติดต่อกนัไม่ได ้ ซ่ึงในปี 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดด้าํเนินการ
กระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใหม่เพ่ือทาํหนา้ท่ีแทนนายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ซ่ึงครบวาระตามสัญญาจา้งในวนัท่ี 
9 กนัยายน 2554 โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและ
พนกังานรัฐวสิาหกิจ ทั้งน้ี มีผูส้นใจสมคัรและมีคุณสมบติัครบถว้นจาํนวน 4 คนโดยแบ่งเป็นผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. 3 คน และ
บุคคลภายนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนการสรรหาดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสภายใตแ้นวทางการสรรหาผูบ้ริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 
วรรค 3 แห่งพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะกรรมการ
สรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้มคัรท่ีเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือพิจารณา คือนายไพรินทร์  
ชูโชติถาวร  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั้งนายไพรินทร์  ชูโชติถาวร ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
คนใหม่ ต่อจากนายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ โดยเขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี  10 กนัยายน 2554 และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี นบั
จากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

ปตท. ไดด้าํเนินการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ผูบ้ริหารขององคก์รเป็นหน่ึงในผูมี้คุณสมบติัท่ีพร้อม 
สมคัรเขา้คดัเลือกในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่คร้ังต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เพ่ือทดแทนผูบ้ริหาร
ระดบัสูงท่ีจะเกษียณอาย ุในระหวา่งปี 2555 – 2560  และนโยบาย/แนวทางการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งการ
จดัทาํแผนพฒันารายบุคคล คือ Management  Pool  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 354 คน และ Potential Pool ของตาํแหน่ง Key Area  ไว้
เรียบร้อยแลว้  
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การบริหารดงักล่าว ดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดย ปตท. มีระบบ “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง (Group  Leader  
Development  Project  :  GLDP)”  เพ่ือเป็นการวาง  Succession Plan สาํหรับเตรียมบุคลากรใหมี้ความพร้อมข้ึนดาํรงตาํแหน่งท่ี
สูงข้ึนเม่ือมีตาํแหน่งวา่งของกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive Vice President :  EVP) 
 ผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President  : VP) 

โดยมีกลไกการบริหาร ดงัน้ี 
 คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources Alignment 

& Coordination Management Committee : HRAC) 
 คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

ผลการดาํเนินการ ปี 2556 
 การเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั  EVP  

- จาํนวน Pool Member 80 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2556) 
- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  13  ราย (ปี 2551 - 2556) 

 การเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั VP  (กลุ่ม ปตท.)    
- จาํนวน Pool Member 128 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2556) 
- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  8  ราย  (ปี 2551 - 2556) 

 การเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั ผจ.ส่วน  (ปตท.) 
- จาํนวน Pool Member  146   ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2556) 
- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  63   ราย (ปี 2552 - 2556) 

 
ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปตท. ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 
 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

9.1  นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนกัเสมอวา่ ผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นเจา้ของ ปตท. ดงันั้นส่ิงท่ีจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ 
และมัน่ใจในการลงทุนกบัธุรกิจของ ปตท.  กคื็อการมีนโยบายหรือการดาํเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเป็น
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ธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมากกวา่นั้น รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ี
ยอมรับจากผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยูเ่สมอ 
 นบัตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  และกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปลายปี 2544  
ปตท. ใหค้วามสาํคญัในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยกาํหนดให ้ปตท. “ตอ้งจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถกูตอ้ง” ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) รวมทั้งไดก้าํหนดระเบียบบริษทัวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2544 และจดัทาํคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ 
ปตท. ส่งมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบติั เป็นคร้ังแรกในปี 2546 และต่อมา 
คณะกรรมการ ปตท. จดัใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองอีกจาํนวน 3 ฉบบั ในปี 2548  ปี 2552 และปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ในปี 2556 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ท่ีปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัชั้น
นาํในระดบัสากล โดยแกไ้ขช่ือคู่มือเป็น “คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  สาระสาํคญัท่ีปรับปรุงในคู่มือ CG ฉบบัน้ี คือ 

 เพ่ิมเติมสาระเก่ียวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใหคู้่มือ CG ของ ปตท. มีสถานะเป็นประมวลจริยธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ 

 เพ่ิมเติมกลไกและหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัคู่มือ CG เพ่ือใหมี้ความชดัเจนในการปฏิบติัและการลงโทษเม่ือมีการฝ่าฝืน
หรือละเวน้ 

 เพ่ิมเติมจรรยาบรรณวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี เพ่ือใหค้รอบคลุมการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มเจา้หน้ีใหช้ดัเจนข้ึน   
 

ทั้งน้ี ปตท. กาํหนดใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมขององคก์ร โดยมีเป้าหมาย
ท่ีจะให ้ปตท. เป็นบริษทัท่ีเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) โดยผลกัดนัใหเ้ป็นบริษทัพลงังานไทยขา้มชาติ
ชั้นนาํ เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) มีความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้างประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี (Corporate Governance : CG)    

 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี (Corporate Governance Policy) 
ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ตามโอกาสใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบติั
เป็นส่วนหน่ึงในการทาํงาน เพ่ือให้เห็นถึงคาํมัน่สัญญาในการนาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไป
ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ไวด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. 
ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term 
Value และ Ethics มาใชใ้นการดาํเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งคณะกรรมการ ปตท. 
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ  มีความเป็นอิสระและมีการจดัแบ่งบทบาท
หนา้ท่ีระหวา่งประธานกรรมการกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
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3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสาํคญัของ ปตท. โดย
จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึนตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากลัน่กรองงานท่ีมี
ความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท.  ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึง
ลกูจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอยา่งเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละ
ทันเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงาน
ประชาสัมพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ รับผดิชอบในเร่ืองการใหข้อ้มูลกบันกัลงทุนและประชาชนทัว่ไป 

9. ผูถื้อหุ้น ปตท. จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการ
ส่ือสารกบั ปตท.ท่ีเหมาะสม 

10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตาํแหน่งบริหารท่ีสําคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมี
กระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 

ปตท. ไดเ้ผยแพร่คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบน เวบ็ไซต ์ของ ปตท. แลว้ 

โดยสรุปสาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเป็น ดงัน้ี  

 
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 ในฐานะเจา้ของบริษทั ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีสาํคญัสาํหรับผูถื้อหุน้ในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซกัถาม และ
พิจารณาลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคดัเลือกคณะกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลบริษทัแทนผูถื้อหุน้ดงันั้นผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดย
ชอบท่ีจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ มีเวลาเพียงพอสาํหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 

9.1.1.1 กาํหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 ปตท. ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ ปตท. 
และในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัผู ้
ถือหุน้เป็นกรณีไป  

ทั้งน้ีในปี 2556 ปตท. ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 เมษายน 2556 ณ หอ้งเพลนารี 1-3 ศนูย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

9.1.1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
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 ในปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติให้มีการจดัการประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 11 เมษายน 2556  โดยไดเ้ปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจง้
ข่าวประกาศในเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าในวนัท่ีคณะกรรมการมีมติก่อนการ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง ปตท. จะเป็น
ผูด้าํเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม ขอ้มูลประกอบท่ีสําคญัและจาํเป็นสําหรับการตดัสินใจ/ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  รายงานการประชุมท่ีผ่านมาซ่ึงมีรายละเอียดครบถว้น  รายงานประจาํปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุม  เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใชไ้วช้ดัเจนตามท่ี ปตท. กาํหนด โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้มากกว่า 
14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือเชิญประชุมส่งออกวนัท่ี  22 มีนาคม 2556   และไดท้าํการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้ง
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัต่อเน่ืองฉบบัละ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั (วนัท่ี  5 - 7 เมษายน  2556) 
เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม  
 ทั้งน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปตท.ไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบเปิดเผยใน เวบ็ไซต ์
ของ ปตท. ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  8  มีนาคม  2556) 

9.1.1.3 การดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  ประธานท่ีประชุมจะแนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางใหท่ี้ประชุมรับทราบ แลว้จึงช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของ ปตท. รวมถึงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน และเม่ือมี
การใหข้อ้มูลตามระเบียบวาระแลว้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถามคาํถาม
ในแต่ละวาระ  และใหเ้วลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ  จากนั้นประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน ตรง
ประเดน็ และใหค้วามสาํคญักบัทุกคาํถาม แลว้จึงใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
ประธานฯจะดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบุคคล 
 ประธานฯ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม และไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้
ร่วมประชุม หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดอาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เม่ือท่ีประชุมไดพิ้จารณาระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ปตท. ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2556 ไม่มีการเปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ และไม่มีการ
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
 อน่ึง ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติพร้อมกบั
นบัคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังประมาณ  3 - 4 ชัว่โมง ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจาํปี 2556 ไดก้าํหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
การประชุมรวมจาํนวนทั้งส้ิน 5,663 ราย  โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 2,301 ราย และรับมอบฉนัทะ 3,362 ราย  รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 
2,367,261,074 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.88  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ ปตท. จาํนวนทั้งส้ิน 
2,856,299,625 หุน้  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมและช้ีแจงขอ้มูล ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัท  
1. นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี   ประธานกรรมการ ปตท. 
2. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้   
4. นางเบญจา  หลุยเจริญ  
5. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั 

กรรมการอิสระ/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
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กิจการท่ีดี   
6. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั กรรมการอิสระ/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
7. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ 
8. นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ 
9. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา  
10. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

11. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการ  
12. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                              
13. นายอินสอน บวัเขียว กรรมการอิสระ  
14. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผู้บริหาร  

1. นายสุรงค ์ บูลกุล   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
2. นายวิชยั  พรกีรติวฒัน์    ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
3. นายณฐัชาติ  จารุจินดา   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

รวมทั้งยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของหน่วยธุรกิจเขา้ร่วมประชุม
และตอบขอ้ซกัถามดว้ย 

ผู้สอบบัญชี  

1. นางสาวมะยรีุย ์ จนัทะมาตย ์ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
2. นางสาวเมธาว ี สวยสม สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ทีป่รึกษากฎหมาย (ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดการประชุม) 
1. นางสาวเพียงพนอ  บุญกลํ่า 
2. นางสาวพชัราภรณ์ ภู่ทรานนท ์

บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จาํกดั 
บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จาํกดั 

3. นายอคัรพล  พิเชษฐวณิชยโ์ชค บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
4. นางสาวมนญัญา  ธิตินนัทวรรณ บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 14.18 น.) 
มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 9,586 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 4,160 ราย และรับมอบฉนัทะ 5,426 ราย 
รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 2,428,743,597 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 85.03 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 9.1.1.4 แนวปฏิบัติเกีย่วกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์สําหรับการประชุม 
คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจดัทาํรายงานความขดัแยง้ของ

ผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นแบบรายงานประจาํปี และแบบรายงานใหม่ระหวา่งปีกรณีมีการเปล่ียนแปลง และในการประชุมใดๆ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบั ปตท. จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในวาระใด  กรรมการท่านนั้นจะแจง้
ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ   



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 191 

 9.1.1.5 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2556  ปตท. จะจดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยภ์ายในช่วงเยน็หลงัจากเสร็จส้ินการประชุม (วนัท่ี 11 เมษายน 2556)  และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  (ซ่ึงจด
บนัทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชดัเจน ระบุจาํนวนกรรมการท่ีเขา้ประชุม/ลาประชุม ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้และขอ้ช้ีแจง
ของคณะกรรมการ วธีิการนบัคะแนนเสียง และผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ยา่งครบถว้น) ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยภ์ายในกาํหนด 14 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม วดีีทศัน์ ภาพ และเสียงของการประชุม
บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. ไวแ้ลว้ดว้ย 

9.1.2   การปฏบัิติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  
 ปตท. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้แต่ละรายเท่าเทียมกนั (แมว้า่จะถือหุน้ไม่เท่ากนัและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากนั ตามจาํนวนหุน้ท่ี
ถือ) ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถื้อหุน้เท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อาย ุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะ
ทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. จะจดัเตรียมท่ีนัง่สาํหรับผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุ
และหญิงมีครรภไ์วใ้นจุดท่ีสะดวกท่ีสุด  รวมทั้งจดัเจา้หนา้ท่ีไวค้อยอาํนวยความสะดวก  ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการประชุมผู ้
ถือหุน้ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํเป็นภาษาองักฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกาํหนดให้
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งงดเวน้การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ   ซ่ึงรวมถึงการจดักิจกรรมอ่ืนๆ สาํหรับผูถื้อ
หุน้ ปตท. กเ็ปิดโอกาสใหโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั 

 9.1.2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิม่เติมและเสนอช่ือบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 ปตท. กาํหนดหลกัเกณฑ ์รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระ  และ/หรือ
ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ใหค้ณะกรรมการ ปตท. พิจารณากาํหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เพ่ือใหโ้อกาสผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลบริษทั และการคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่านเดียว หรือหลายท่านท่ีมีหุน้
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 
 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2556 ปตท. ไดน้าํหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. และแจง้ขา่ว
ประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม  2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
แลว้ อยา่งไรกต็าม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดงักล่าว 
ซ่ึง เลขานุการบริษทัไดร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแลว้ 

 9.1.2.2 การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 เช่นเดียวกบัการดาํเนินการท่ีผา่นมา ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556  ปตท. ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อ
หุน้ทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานท่ีจดัการประชุมใหส้ะดวก เพียงพอกบัจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีจะมาเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งจดัใหมี้
เจา้หนา้ท่ีคอยดูแล ตอ้นรับ ใหค้วามสะดวกอยา่งเพียงพอ สามารถอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูสู้งอายแุละผูพิ้การท่ีใชร้ถเขน็ การจดั
หอ้งประชุมสาํรองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโตต้อบระหวา่งหอ้งประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภยัและแผนรับมือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม การเปิดบริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหนา้ 1 วนั การจดัเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ
ถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง การขยายระยะเวลารับ
ลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดทา้ย การนาํเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยการใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจดัใหมี้การเล้ียงรับรองสาํหรับผูถื้อ
หุน้ท่ีมาร่วมประชุม  
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 แมผู้ถื้อหุน้ส่วนใหญ่ท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมสามญัประจาํปีของ ปตท. เป็นคนไทย  และดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็น
ภาษาไทย แต่ ปตท. ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สาํหรับผูถื้อหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  และจดัทาํเวบ็ไซตข์อง ปตท. เป็น  2  ภาษา รวมทั้งจดัใหมี้พนกังานท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางภาษาคอยใหค้วามสะดวกในการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยซกัถามขอ้
สงสัยหรืออภิปรายในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. จะจดัใหมี้การส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคาํถาม และคาํตอบ
สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอ่ืนในท่ีประชุมเพ่ือรักษาประโยชน์ และอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารสาํหรับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ 

 9.1.2.3 การมอบฉันทะ 

 เพ่ือรักษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุม ประจาํปี 2556 ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการ
อิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรายช่ือไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะตาม
แบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดเพ่ือใหเ้ป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุน้ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบ
ฉนัทะใหก้บัผูอ่ื้น ปตท. จะใหสิ้ทธิและปฏิบติัต่อผูรั้บมอบฉนัทะเสมือนเป็นผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง นอกจากน้ี ปตท. ไดเ้ปิดเผยแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บน เวบ็ไซตข์อง ปตท. ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยผูถื้อหุน้
สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ั้งทางโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น Website, E-mail เป็นตน้ 

9.1.3  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ในฐานะบริษทัพลงังานแห่งชาติ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษทั รวมถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และ
กาํหนดพนัธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่มอยา่งสมดุลดงัต่อไปน้ี 
ต่อประเทศ สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานในระยะยาว โดยการจดัหาพลงังานในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

และ ราคาท่ีเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ต่อสังคมชุมชน เป็นองคก์รท่ีดีของสังคม ดาํเนินธุรกิจท่ีมีการบริหารจดัการผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล และ มี

ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีแก่สังคมชุมชน 
ต่อผูถื้อหุน้  ดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์ สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดี  และมีการขยายธุรกิจใหเ้ติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื   
ต่อลกูคา้ สร้างความพึงพอใจและความผกูพนัแก่ลกูคา้โดยผา่นการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพในระดบั

มาตรฐานสากลดว้ยราคาเป็นธรรม    
ต่อคู่คา้ ดาํเนินธุรกิจร่วมกนับนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม  มุ่งสร้างความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี   

เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 
ต่อพนกังาน สนบัสนุนการพฒันาความสามารถการทาํงานระดบัมืออาชีพอยา่งต่อเน่ือง  ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนกังานทดัเทียมบริษทัชั้นนาํ เพ่ือสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

9.1.3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม 

9.1.3.1.1 ประเทศ  
ในฐานะรัฐวสิาหกิจท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติ ปตท. เป็นผูจ้ดัหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นพลงังานของประเทศอยา่งเพียงพอ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวจิยั พฒันา ผลิต และจดั
จาํหน่ายพลงังานทางเลือกและพลงังานสะอาดเพ่ือลดการพ่ึงพาการนาํเขา้ทรัพยากรจากต่างประเทศ  สร้างรายไดใ้หภ้าครัฐซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาประเทศ และเป็นผูน้าํในการพฒันาพลงังานทดแทน 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่าย โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลงทุนในสถานีบริการ NGV รวมทั้ง
ธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยการจดัหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการ
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จดัหาจากแหล่งในประเทศ นาํเขา้จากประเทศเพ่ือนบา้น และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพ่ือให้
เพียงพอกบัความตอ้งการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความตอ้งการทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และขนส่ง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติและการผลิตผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

ปตท. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดแ้ก่ นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนและ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 ช่องทางหลกั คือ 1) ตลาดคา้ปลีก โดยจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ซ่ึงได้
พฒันาเป็นสถานีบริการท่ีทนัสมยัแบบครบวงจร 2) ตลาดพาณิชย ์ โดยจดัจาํหน่ายผา่นกลุ่มลูกคา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ อุตสาหกรรม 
สายการบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ ร้านคา้ก๊าซ และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดต่างประเทศ   3) การจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูค้า้นํ้ามนั ตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง  รวมทั้งมีการส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพทั้งแก๊สโซฮอลเ์พ่ือ
ทดแทนนํ้ามนัเบนซินและไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนนํ้ามนัดีเซลอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีการลงทุนในธุรกิจสาํรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลัน่นํ้ ามนั  และธุรกิจปิโตรเคมีผา่นบริษทัใน
เครือโดยมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังาน และเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอนัมีส่วน
สาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ อน่ึง  รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจและผล
การดาํเนินงาน”  

9.1.3.1.2 สังคม ชุมชน 
ปตท. มุ่งมัน่ในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมและชุมชนในทุกๆ พ้ืนท่ีท่ีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ เพ่ือการกา้วไปสู่อีกขั้น

หน่ึงในการสร้างความยัง่ยนืใหส้ังคมไทย จึงเร่ิมนาํแนวคิดในการสร้างมูลค่าร่วม Creating Shared Value หรือ CSV มาใชเ้ป็น
แนวทางในการบริหารจดัการองคค์วามรู้ ทั้งดา้นการพฒันาเทคโนโลย ีการสร้างสรรคน์วตักรรมพลงังาน และการพฒันาวถีิชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีของสังคมและชุมชนผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าร่วมใหก้บัทั้งองคก์ร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในปี 2556 
ปตท. จึงไดจ้ดัทาํโครงการนาํร่องในดา้นต่างๆ เพ่ือวางแนวทางเบ้ืองตน้ใหก้บัการนาํ CSV มาอยูใ่นทุกกระบวนการดาํเนินธุรกิจ  

ตลอดเวลาของการทาํงานเพ่ือคนไทย ปตท. ไดรั้บความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากชุมชน จนไดรั้บรางวลัใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก โดยล่าสุด ในปี 2556 ปตท. ยงัคงเป็นบริษทัท่ีมีรายช่ือในดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส์ (Dow Jones' 
Sustainability Indexes: DJSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นผลของงานพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืภายใตก้ลยทุธ์ 3 ดา้น คือ การพฒันา
การศึกษา การพฒันาสังคมและชุมชน และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการพฒันาเหล่าน้ีจะยงัคงดาํเนินต่อไป
เพ่ือการกา้วไปสู่การสร้างมูลค่าร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง อน่ึง รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “เพ่ือคนไทย กา้วไกลไป
ดว้ยกนั”  

9.1.3.1.3 ผู้ถือหุ้น 
กลยทุธ์การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) ถกูนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการ ปตท. ใหเ้ป็น

องคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในดา้นการดาํเนินงาน (High Performance Organization) โดยตั้งมัน่อยูบ่นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate governance) ควบคู่ไปกบัการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) เพ่ือใหน้กัลงทุนมัน่ใจ
วา่ ปตท. จะเป็นบริษทัท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดี มีความยัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีอยูคู่่สังคมไทยตลอดไป 

 กจิกรรมสําหรับผู้ถอืหุ้นสามัญ 
ปตท. ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้เยีย่มชมกิจการ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้โอกาสเยีย่มชมการ

ดาํเนินงาน รับทราบขอ้มูล พบปะกบัคณะผูบ้ริหาร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ระยองของ ปตท. อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา  

สาํหรับในปี 2556 ปตท. ไดมี้กาํหนดแผนงานจะจดักิจกรรมในวนัท่ี 14-15-16 มกราคม 2557 โดย ปตท. ไดน้าํส่ง
หนงัสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยงัผูถื้อหุน้ซ่ึงปรากฏรายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2556 
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(วนัท่ี 23 กนัยายน 2556) โดยทางไปรษณีย ์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคใ์นการเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. อน่ึง เน่ืองจากมีผูใ้ห้
ความสนใจและแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. จาํนวนมากถึง 2,000 คน ซ่ึงยงัคงเป็นจาํนวนสูงอยูม่าก  ปตท. จึง
ตอ้งใชว้ธีิการจบัสลากในการคดัเลือกผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการเช่นเดียวกบัท่ีผา่นมา  โดยมีผูบ้ริหาร และคณะทาํงานการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี เป็นสักขีพยาน เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556  และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. 
เจา้หนา้ท่ีของ ปตท. ไดด้าํเนินการแจง้ผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศพัทเ์พ่ือยนืยนัการตอบรับเขา้เยีย่มชมกิจการของ 
ปตท.  แต่เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง จึงจาํเป็นตอ้งเล่ือนกิจกรรมออกไป เพราะอาจมีผลกระทบต่อการเดินทางและ
สวสัดิภาพของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีไดมี้กาํหนดการจดักิจกรรมใหม่คาดวา่เป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2557 โดยกิจกรรมดงักล่าวจะจดัให้
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้เยีย่มชมกิจการ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ (เป็น
การนัง่รถเยีย่มชมบริเวณโดยรอบ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เป็นผูแ้นะนาํและตอบขอ้ซกัถาม) และ ทศันศึกษา
การทาํ CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพฯ จงัหวดัระยอง จาํนวน 480 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 160 คน เช่นปีท่ีผา่น
มา 

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีสนใจเขา้เยีย่มชมกิจการในคร้ังต่อไป (ประจาํปี 2557) สามารถติดตามความคืบหนา้และ
รายละเอียดโครงการไดบ้นเวบ็ไซตข์อง ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น 

กจิกรรมสําหรับผู้ถอืหุ้นกู้ 
จากความสาํเร็จและกระแสตอบรับในการจดักิจกรรมวาไรต้ีคอนเสิร์ตสาํหรับผูถื้อหุน้กูอ้ยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2553 

– 2555 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) จึงไดจ้ดักิจกรรม Variety Concert  คร้ังท่ี 4 ข้ึนอีกคร้ังในปี 2556 ภายใต ้ ช่ือวา่ “The Eternity 
Concert”  โดยในคร้ังน้ีไดน้าํศิลปินนกัร้องท่ีเป็นท่ีประทบัใจตลอดกาล รวมถึงศิลปินระดบัแนวหนา้ของประเทศไทย อาทิ สุเทพ วงศ์
กาํแหง, มาลีวลัย ์ เจมินา, เจ เจตริน, แสตมป์ ฯลฯ และศิลปินรับเชิญพิเศษอีกมากมาย มาร่วมสร้างความสุข ความทรงจาํดีๆใหก้บั
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ละผูติ้ดตามกวา่ 27,000 คน พร้อมดว้ยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และเกมต่างๆบริเวณ
หนา้งาน นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากท่ี ปตท.จดัข้ึน เพ่ือเป็นช่องทางในการรักษา สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง ปตท.กบัผู ้
ถือหุน้กูข้องปตท. และ เพ่ือเป็นการตอบแทนผูถื้อหุน้กูท่ี้ใหค้วามไวว้างใจในการลงทุนหุน้กูข้องปตท. อาทิ กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
สุขภาพ กิจกรรมสานสัมพนัธ์ครอบครัว และ ในปีน้ีไดเ้พ่ิม ทริปการเดินทางท่องเท่ียวใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่มผูล้งทุนของ ปตท. เป็นตน้ 

กจิกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 
ในปี 2556  นอกเหนือจากกิจกรรมผูบ้ริหารพบนกัลงทุน เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลผลประกอบการประจาํไตรมาสแลว้ 

ปตท. ไดจ้ดัใหน้กัลงทุนสถาบนัและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ยีย่มชมกิจการและพบผูบ้ริหารเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นประจาํปี
ในช่วงเดือนมกราคม และจดัใหมี้การเยีย่มชมการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซฯหน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยอง นอกจากน้ี ยงัมีการจดั “PTT 
Group Homeshow” ข้ึนคร้ังแรกเพ่ือตอ้นรับนกัลงทุนจากต่างประเทศของ 7 ผูบ้ริหารระดบัสูงสายงานการเงินกลุ่ม ปตท.  เพ่ือแนะนาํ
ธุรกิจและศกัยภาพของกลุ่ม ปตท. พร้อมนาํนกัลงทุนเขา้เยีย่มชมโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. โรงกลัน่และโรงโอเลฟินส์ของ PTTGC 
อยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเองโดยในการเยีย่มชมดงักล่าว นกัลงทุนและนกัวเิคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดาํเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จากผูบ้ริหารโดยตรง  

9.1.3.1.4 ลูกค้า 
ปตท. คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจาก ปตท. ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มี

คุณภาพ มุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และใหบ้ริการอยา่งปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และผูบ้ริโภคอยา่ง
ต่อเน่ือง   
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ปตท. นาํระบบการบริหารงานดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการ
ดาํเนินงานเพ่ือมุ่งเนน้การบริหารคุณภาพดว้ยกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคา้ และถือความปลอดภยัเป็นหวัใจในการปฏิบติังาน โดยการนาํมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO 9001 / ISO 14001 / มอก. 
18001 มาปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

ปตท. ดาํเนินการบริหารจดัการลกูคา้และการตลาดท่ีมีบริบทสอดคลอ้งตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจของ ปตท. เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีหลากหลายของลูกคา้ ปตท. จึงแบ่งเป็น 2 ส่วนตลาดหลกั คือ ส่วนตลาดในประเทศ และ
ส่วนตลาดต่างประเทศ โดยมี 2 กลุ่มลกูคา้หลกัคือ Business to Business: B2B และ Business to Customer: B2C ซ่ึงมีการซ้ือผลิตภณัฑ์
ท่ีแตกต่างกนั 3 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัคือ ผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ ,ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง  และปิโตรเลียมปิโตรเคมี และอ่ืน ๆ โดยกาํหนด
วงจรชีวติลกูคา้ในแต่ละกลุ่มเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มลกูคา้ปัจจุบนัหมายถึง ลกูคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์อง ปตท. และ ลูกคา้ท่ีลดปริมาณการ
ซ้ือ  2. กลุ่มลกูคา้ในอนาคตท่ีเป็นทั้งลกูคา้ใหม่ ลกูคา้ของคู่แข่ง และลกูคา้ในอดีต 

ปตท. มีกระบวนการในการรับฟังลกูคา้ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มลกูคา้ ส่วนตลาด และวงจรชีวิต ผา่นช่องทางท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหไ้ดค้วามตอ้งการ ความคาดหวงัและระดบัความสาํคญัเชิงเปรียบเทียบของลกูคา้ สาํหรับกลุ่มลกูคา้ Business to 
Business: B2B กรณี ลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์อง ปตท. เนน้ Site Visit เป็นวธีิการหลกัเพ่ือติดตามสารสนเทศเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการ 
และการสนบัสนุนลกูคา้ นาํมาจดัทาํแผนงานสร้างความสัมพนัธ์ใหเ้กิดความผกูพนั กรณี ลูกคา้ท่ีลดปริมาณการซ้ือ ใชว้ธีิการ Site 
Visit เพ่ือหาสาเหตุของการเลิกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการ มาวิเคราะห์จดัทาํแผนงานชกัจูงใหก้ลบัมาเป็น ลกูคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์อง ปตท. 
กรณี กลุ่มลูกคา้ในอนาคตเนน้การประชุมแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งบริษทัคู่คา้ในตลาด สถาบนัการเงินท่ีมีการจดัอนัดบั Credit 
Rating, Website รวมถึง Report จาก Publication ต่างๆ เพ่ือหาลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพมาใชป้ระ โยชน์ในการขยายธุรกรรมและการ
สนบัสนุนลกูคา้ในอนาคต สาํหรับกลุ่มลกูคา้ Business to Customer: B2C จะใช ้ Social Media (PTT Owned/ Public Owned) และ 
Point of Purchase เป็นหลกัในการไดม้าของขอ้มูล รวมถึงช่องทาง 1365 ซ่ึงสามารถติดต่อ ปตท. ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี ทุก
กลุ่มลกูคา้ใชก้าร Survey ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูลเฉพาะเร่ืองในการแสวงหาลกูคา้ใหม่ ตลาดใหม่ เช่น นาํมากาํหนดคุณสมบติัในการ
พฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนใหม่สาํหรับรถยนต ์ Eco-Car เป็นตน้ นอกจากน้ียงันาํสารสนเทศท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลป้อนเขา้ในการสร้างแผน
สร้างความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ (CRM Plan)  เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกบัผลิตภณัฑ/์ บริการอ่ืน, พฒันาโปรแกรม Area 
Manager ใหผู้จ้ดัการเขตการขายเป็นท่ีปรึกษาพฒันาศกัยภาพผูแ้ทนจาํหน่าย, โครงการ Business Partner ซ่ึงเป็นการยกระดบัและมอบ
สิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ โดยผูจ้ดัการเขตการขายเขา้พบ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลและหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกนั, โครงการ PTT Tune 
Up บริการเชค็เคร่ืองยนตฟ์รีก่อนการเดินทาง เป็นตน้ 

ปตท. ใชร้ะบบ QSHE Management System ในการกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน จดัใหมี้คู่มือขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน คู่มือวธีิการปฏิบติังาน และมาตรฐานการบริการ ในทุกกระบวนการท่ีสัมผสักบัลกูคา้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรทุกคนและ
ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่การตอบสนองลกูคา้ ปฏิบติัตามความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ปตท. มีกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน ในกรณีท่ีลกูคา้เกิดความไม่พึงพอใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการหรือผลิตภณัฑ์
ของ ปตท. โดยมีช่องทางรับขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ ผูบ้ริโภคและประชาชนทัว่ไป ตามช่องทางผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มลูกคา้ ส่วนตลาด และวงจรชีวิต ดงักล่าวขา้งตน้ ทุกขอ้ร้องเรียนจะบนัทึกเขา้ระบบ CRC และตอ้งไดรั้บ
การตอบสนองเบ้ืองตน้ภายใน 1 วนั และแจง้กลบัลกูคา้ทนัทีเม่ือดาํเนินการแลว้เสร็จเพ่ือสอบถามถึงความพึงพอใจต่อกระบวนการ
และผลการแกไ้ข เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ลกูคา้พอใจต่อวธีิการแกไ้ขและยงัคงมีความเช่ือมัน่ต่อ ปตท. 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผกูพนัของลกูคา้ เพ่ือใหไ้ด้
สารสนเทศป้อนเขา้ในการดาํเนินการปรับปรุงผลิตภณัฑ/์บริการ ระบบงาน การจดัทาํแผนกลยทุธ์ แผนการตลาด และ CRM Plan 
เพ่ือให ้ปตท. สามารถตอบสนองลกูคา้ไดเ้กินกวา่ท่ีลกูคา้คาดหวงัไดท้นัต่อทิศทางธุรกิจ 
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9.1.3.1.5 คู่ค้า 
ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัคู่คา้ อนัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสาํคญัท่ีช่วยเหลือ ในการดาํเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนั โดย 

ปตท. จะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั สร้างความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมืออนัดี ปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามสาํคญัในกระบวนการจดัซ้ือจดัหา ซ่ึงเป็นกระบวนการสาํคญัในการควบคุม
ค่าใชจ่้าย  คุณภาพสินคา้ และบริการท่ี ปตท.จะนาํมาใชด้าํเนินกิจการ มีการกาํหนดขั้นตอนการจดัหาพสัดุเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ปตท. กาํหนดให้ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัการทาํงานและการใช้
เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทาํงานท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้ม  ให้ระมดัระวงัในการทาํงานเป็นพิเศษ  และเขา้เยี่ยมชมกิจการของคู่คา้ เพ่ือประเมินถึงศกัยภาพในการดาํเนินงาน 
โดยเฉพาะดา้นความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีพนกังานของบริษทัคู่คา้ตอ้งผา่นการเขา้อบรมการปฏิบติั
ตนและดาํเนินการในพ้ืนท่ีการทาํงานของ ปตท. และปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดในการเขา้ทาํงานในเขตปฏิบติังานซ่ึงมีรายละเอียดการ
ปฏิบติัตนตามแต่ละลกัษณะงานไว ้ 

นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการกาํกบั ดูแลกิจการเพ่ือ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหค้วามตั้งใจดงักล่าวบรรลุตามปณิธานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิผล ปตท.   จึงใหค้วามสาํคญักบัการ
บริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน และพฒันาใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นทางการกาํกบัดูแลผูค้า้ของ ปตท. โดยในปี 2555 “แนว
ทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้ของ ปตท.“ (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ไดถ้กูกาํหนดข้ึน ซ่ึงเน้ือหาและขอบเขต
ของแนวทางดงักล่าวนั้นอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึหลกัปฏิบติั 4 ดา้น ดงัน้ี 

 จริยธรรม (Business Ethics)  
 การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
 การดูแลอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของลูกจา้ง (Occupational Health and Safety)  
 การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Environmental Management)  
ทั้งน้ีแนวทางดงักล่าวมีผลบงัคบัใชก้บัผูค้า้ท่ีมีการทาํสัญญากบั ปตท. ในวงเงินมูลค่าตั้งแต่ 2 ลา้นบาท  และ/หรือ

งานท่ีมีการปฏิบติังานแลว้มีผลกระทบต่อความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ปตท.  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2555  
เพ่ือใหก้ารกาํกบัดูแลใหผู้ค้า้ดาํเนินการตามแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ใน

ปี 2556 จึงจดัทาํคู่มือแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct Guideline) โดยมี
สาระสาํคญั ดงัน้ี 

 ความหมาย 
 ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการปฏิบติัท่ีมีแนวโนม้ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด (Non-compliance) 
 ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงการบริหารจดัการ และปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด (Compliance) 
ปตท. นาํลกัการ Total Cost of Ownership (TCO) ซ่ึงเป็นการพิจารณาตน้ทุนในการจดัส่งพสัดุ ตลอดจนความ

สะดวกในการติดต่อส่ือสารมาเป็นเกณฑพิ์จารณาในการคดัเลือกคู่คา้ เพ่ือใหโ้อกาสแก่คู่คา้ท่ีมีฐานการผลิตและสาํนกังานในประเทศ
ไทย อนัเป็นการสนบัสนุนการจดัหาพสัดุในทอ้งถ่ิน (ภายในประเทศไทย) ส่งผลใหคู้่คา้ภายในประเทศมีจาํนวนมากข้ึนในพสัดุบาง
ประเภทท่ีบริษทัคู่คา้ภายในประเทศไม่มีขีดจาํกดัในการจดัหา 

การกาํกบัดูแลใหผู้ค้า้มีการดาํเนินงานท่ีดี และมีศกัยภาพควบคู่ไปกบัการเติบโตของ ปตท. ถือเป็นเป้าหมายท่ี 
ปตท.ใหค้วามสาํคญัเพ่ือใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบัผูค้า้ ปตท.จึงไดมี้การวางแนวทางในการบริหารและพฒันาผูค้า้ของ 
ปตท. ดงัน้ี  
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เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความรู้ระหวา่ง ปตท. กบัผูค้า้ และพฒันาศกัยภาพของผูค้า้ใหพ้ร้อมสนบัสนุน
ความสาํเร็จของ ปตท. ทั้งในดา้นผลการดาํเนินการ ความต่อเน่ืองในการทาํธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม  ในปี 2556 ปตท. 
ไดมี้การจดังานสัมมนาผูค้า้ (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) ทั้งหมด 5 งาน   

งานสัมมนาผูค้า้คร้ังท่ี 1 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 เพ่ือส่ือความใหแ้ก่ผูค้า้หลกัของส่วนจดัหาพสัดุกลาง 
ธุรกิจสาํนกังานใหญ่ ปตท. โดยในการจดัคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผู้ค้า้ทราบถึง 

 แนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับผูค้า้ ปตท.  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือจดัจา้ง 
นอกเหนือจากการส่ือความแลว้ ยงัมีการจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง

พนกังานจดัหา และผูค้า้ ใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งานสัมมนาผูค้า้คร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556 เพ่ือส่ือความใหแ้ก่ผูค้า้หลกัของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

จ. ระยอง ในการจดัคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผู้ค้า้ทราบถึง 
 แนวทางการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืสาํหรับผูค้า้ ปตท.  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือจดัจา้ง 
นอกเหนือจากการส่ือความแลว้ ยงัมีการจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง

พนกังานจดัหา และผูค้า้ ใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งานสัมมนาผูค้า้คร้ังท่ี 3  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2556 เพ่ือส่ือความใหแ้ก่ผูค้า้ของการจดัหาร่วมกนัระหวา่ง 

ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ในการจดัคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผู้ค้า้ทราบถึง 
 ทิศทางการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาพสัดุของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 แนวทางการดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว (Green Procurement) 
นอกเหนือจากการส่ือความแลว้ ยงัมีการจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง

พนกังานจดัหา และผูค้า้ ใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งานสัมมนาผูค้า้คร้ังท่ี 4  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือส่ือความใหแ้ก่ผูค้า้ของหน่วยงานคลงัพสัดุ และ

คลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออก ในการจดัคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผู้ค้า้ทราบถึง  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือจดัจา้ง 
 Safety Talk นโยบายความปลอดภยั ปตท. 
นอกเหนือจากการส่ือความแลว้ ยงัมีการจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้การทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง

พนกังานจดัหา และผูค้า้ ใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งานสัมมนาผูค้า้คร้ังท่ี 5 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 เพ่ือส่ือความใหแ้ก่ผูค้า้ของธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั 

ปตท. ในการจดัคร้ังน้ีมีการส่ือความใหผู้ค้า้ทราบถึงทิศทางการดาํเนินงานของ ปตท. ดา้นธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ในปัจจุบนั
และแนวทางในอนาคต ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

 ขอ้กาํหนดงานก่อสร้างดา้นวศิวกรรมและการออกแบบ  
 การซ่อมบาํรุงอยา่งปลอดภยั 
 งานทะเบียนผูค้า้ 
 การจดัหาเพ่ือพฒันาสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

9.1.3.1.6 พนักงาน 

(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงาน” แล้ว) 
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9.1.3.2 การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
ปตท. กาํหนด ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ ปตท. ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศท่ี ปตท. เขา้ไปลงทุน และเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล อยา่งเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังาน และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล  

ปตท. ส่งเสริมบริษทัในกลุ่มใหน้าํหลกัสิทธิมนุษยชนไปปฏิบติัตามกรอบการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
ของกลุ่ม ปตท. โดย ปตท. ไดเ้ขา้เป็นภาคีของ (United Nations Global Compact – UNGC)   เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2555 อนัเป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะนาํหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในระดบัสากล มา
เป็นแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ อนันาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาพื้นฐานท่ีภาคธุรกิจและสังคมเผชิญ ใหไ้ดช่ื้อวา่เป็น
บรรษทัพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบโดยสมคัรใจ ปัจจุบนั บริษทัในกลุ่มปตท. ท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไออาร์พีซี 
จาํกดั (มหาชน) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) อน่ึง ขอ้มูลการดาํเนินการในปี 
2556 ในเร่ืองน้ีปรากฏอยูใ่นรายงานความยัง่ยนืปี 2556 แลว้ 

9.1.3.3  ข้อพพิาททีสํ่าคญักบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปรากฏอยูใ่น “ขอ้พิพาททางกฎหมาย”  

9.1.4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีช้ีวดัความโปร่งใสในการดาํเนินการท่ีสาํคญั เป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกั

ลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ และสร้างช่องทางการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย รณรงคใ์ห้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ตระหนักถึงความสําคญัของการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดาํเนินงานและสร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
เหมาะสม และเป็นธรรมสาํหรับทั้งผูร้้องเรียนและผูถ้กูร้องเรียน ดงัน้ี 

 9.1.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งทีเ่ป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน 

ปตท. จดัทาํรายงานความยัง่ยนื ปี 2556 (Corporate Sustainability Report 2013) เพ่ือส่ือสารนโยบาย แนวทางการบริหาร
จดัการ และผลการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and Gas 
Sector Supplement (OGSS) รุ่นท่ี 3.1 (Version 3.1) ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพ่ือใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลมีความ
เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกบัธุรกิจมากข้ึน และไดป้ระเมินความสมบูรณ์ของเน้ือหาไวท่ี้ระดบั A+ นอกจากน้ี ปตท. จดัใหมี้การ
สอบทานขอ้มูลในรายงานโดยหน่วยงานภายนอกต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือความถกูตอ้ง ความโปร่งใส และความน่าเช่ือถือ และมี
เป้าหมายใหมี้การดาํเนินการต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ี ปตท. จดัส่งรายงานความยัง่ยนื ปี 2556  พร้อมกบัรายงานประจาํปีใหก้บัผูถื้อหุน้ 
และเปิดเผยใหก้บัผูท่ี้สนใจบนเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 

 9.1.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544  ปตท. จดัใหมี้หน่วยงาน
ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Department) ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่อผูล้งทุนและดูแล
กระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
รวมถึงมีการทาํบทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพผลการดาํเนินงานและ
แนวโนม้ในอนาคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุน้ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั สมํ่าเสมอและครบถว้นตาม
ความเป็นจริง  นอกจากน้ี ปตท. ไดจ้ดัทาํนิตยสารเพ่ือผูถื้อหุน้กู ้ ปตท. ภายใตช่ื้อ “happiness” ออกเป็นรายไตรมาส เพ่ือใชเ้ป็น
ช่องทางในการส่ือความ ข่าวสาร ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ ปตท.ต่อผูถื้อหุน้กู ้ และจดหมายข่าวรายไตรมาส
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เพ่ือผูถื้อหุน้สามญั ปตท. ภายใตช่ื้อ “PTT Bizway” โดยจดัทาํเป็น 2 ภาษา เพ่ือส่ือความวสิัยทศัน์ พนัธกิจ  ผลประกอบการรายไตร
มาส การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  การบริหารจดัการสู่ความยัง่ยนืของ ปตท. และกิจกรรมท่ีสาํคญัในช่วงเวลานั้น    ทั้งน้ีผูล้งทุน
สามารถติดต่อกบัหน่วยงานไดโ้ดยตรง หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์อง ปตท. ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีไดป้รับปรุงให้
ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  ประกอบดว้ยขอ้มูลสาํคญัๆ อาทิ 

 รายงานประจาํปี / แบบแสดงรายการประจาํปี(แบบ 56-1) 
 ขอ้มูลโครงการลงทุนท่ีสาํคญั 
 การจดัซ้ือจดัจา้ง 
 การแถลงทิศทางนโยบายขององคก์รโดยผูบ้ริหาร 
 การดาํเนินการตามนโยบายรัฐ 
 แผนงานท่ีสาํคญั 
 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
 ผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน 
 กิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีสาํคญั 

 โดย ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งการนาํเสนอ
ผลงานและการแจง้สารสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทุน  ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมาโดยตลอด  สรุปได้
ดงัน้ี 

 ทางตรง  :  ปตท. มีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุนและพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่ง
สมํ่าเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขา้ร่วม Conference ซ่ึงจดัโดยสถาบนั
ต่างๆ รวมทั้ง การร่วมกิจกรรมพบนกัลงทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดั
หมาย (Company Visit) เขา้พบผูบ้ริหาร ปตท. เพ่ือสอบถามขอ้มูลความคืบหนา้การดาํเนินกิจการไดต้ลอดเวลา  

สรุปกิจกรรมหลกัปี 2555-2556  ดงัน้ี 

กจิกรรม 
กจิกรรม 
ในปี  2555  

(จํานวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
ในปี  2556  

(จํานวนคร้ัง) 
Roadshow ต่างประเทศ 14 15 
Roadshow ในประเทศ 6 7 
Analyst meeting 4 4 
Credit Rating Review 5 4 
Company Visit / Conference call 163 177 
ทาง e-mail / โทรศพัท ์ 8-10 คร้ังต่อวนั 8-10 คร้ังต่อวนั 
ร่วมกิจกรรมกรรมตลาดหลกัทรัพยส์ัญจร และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพบนกัลงทุน 3 3 
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กจิกรรม 
กจิกรรม 
ในปี  2555  

(จํานวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
ในปี  2556  

(จํานวนคร้ัง) 
นาํนกัลงทุนสถาบนัพบผูบ้ริหารและเยีย่มชมกิจการ 4 4 

นาํนกัลงทุนรายยอ่ยพบผูบ้ริหารและเยีย่มชมกิจการ 

กาํหนดจดั 1 คร้ัง (3 รุ่น)
พฤศจิกายน 2555  

กาํหนดจดั 1 คร้ัง (3 รุ่น)
(กาํหนดการ 14-15-16 
มกราคม 2557 แต่เล่ือน

ออกไปเน่ืองจาก
เหตุการณ์ชุมนุมทาง

การเมือง)  
กิจกรรมสานสัมพนัธ์ผูถื้อหุน้กู ้ 18 20 

 

 ทางอ้อม: ปตท. มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน และขอ้มูลนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงรายงานสารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลได้
ทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เวบ็ไซตข์อง ปตท. และนิตยสารเพ่ือผูถื้อ
หุน้กู ้ปตท. “happiness” รวมทั้งจดหมายข่าวรายไตรมาสเพ่ือผูถื้อหุน้สามญั “PTT Bizway” 

 กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผา่นเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน และโครงการต่างๆ 
รวมทั้งใหบ้ริการตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดต่อแก่ส่ือมวล ชนและสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงในปี 2555  มีการดาํเนินกิจกรรม สรุปได ้ดงัน้ี  
 

กจิกรรม 
กิจกรรม 
ปี 2555 

(จาํนวน) 
กจิกรรม 
ปี 2556 

(จํานวน) 

ทาง e-mail 350 206 
ข่าวแจก / ภาพข่าว 350 206 

การแถลงข่าว 65 48 

นาํส่ือมวลชนเยีย่มชมการดาํเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15 8 

การใหก้ารตอ้นรับ / ใหข้อ้มูลกบัหน่วยงานท่ีมาเยีย่มชม / ดูงานใน
ดา้นต่าง ๆ 

78 คณะ  
= 3,932 

34 คณะ  
(เกดิเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ) 

= 1,465 
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9.1.4.3 การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสามารถใชก้ลไกในการติดต่อ การรับทราบขอ้มูล การแจง้ข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองคก์รโดย
ระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์ / โดยทางโทรศพัท ์/  โดยหนงัสือแจง้ /  โดยทาง E-mail แจง้
หน่วยงาน ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร หรือศนูยบ์ริหารคาํสั่งซ้ือ
และลกูคา้สัมพนัธ์  ดงัน้ี 

โทรศพัท ์  :   PTT CONTACT CENTER       1365  ,  0-2537-2000 
Website   :  http://www.pttplc.com 

 Email             :    ศนูยบ์ริหารคาํสั่งซ้ือและลกูคา้สัมพนัธ์  :  1365@pttplc.com 
                           ฝ่ายส่ือสารองคก์ร :  corporate@pttplc.com   
                           สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
                           ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์  :  ir@pttplc.com  
ซ่ึงขอ้คาํถาม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ แกไ้ขปรับปรุง ผา่นระบบการ

จดัการเร่ืองร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหนา้ผา่นการแจง้เตือนในระบบ email ทุก 3 วนั หากดาํเนินการไม่แลว้เสร็จจะแจง้
เตือนไปยงัผูบ้งัคบับญัชาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบัเพ่ือดาํเนินการ หากแลว้เสร็จ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบจะแจง้ผลการดาํเนินงานใหผู้ ้
ติดต่อทราบ และมีการติดตามในภายหลงัอีกคร้ังหน่ึงโดยสอบถามความพึงพอใจจากการใหบ้ริการโดยเจา้หนา้ท่ี Contact Center 
ทั้งน้ีผูบ้ริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงและนาํกลบัมาใชเ้ป็นแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการ สินคา้ และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  ทั้งน้ี ในปี 2556มีขอ้คาํถาม 
ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ รวม 131,496 เร่ือง  โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง บตัร PTT Blue Card บตัรเครดิตพลงังาน  การสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ และโครงการต่าง ๆ  
 สาํหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อสาํนกัตรวจสอบภายใน สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
เลขานุการบริษทั และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน  โดยในปี 2556 ไม่มีขอ้
ร้องเรียนดา้นจริยธรรม 

 
9.2  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง   การประเมินผลกรรมการ    การปฐมนิเทศกรรมการ การพฒันากรรมการ 
9.2.1 คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยในช่วงเร่ิมแรกไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองข้ึน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงในระดบั
คณะกรรมการดว้ย 

ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและ
กลัน่กรอง  การดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการใหดี้เลิศ  และในปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้
จดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ปตท. เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงของ ปตท. มีความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน  และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฎิบติัและเป็นไปตามหลกัการและแนวทางการ
กาํกบัดูแลท่ีดีในรัฐวสิาหกิจปี2552 ของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.)  ดงันั้น ในปัจจุบนั ปตท. จึงมี
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองรวม  5 คณะ  เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
มุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความ
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โปร่งใส และตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบติั หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีการกาํหนดบทบาทภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ไดมี้การขยายอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหมี้หนา้ท่ี
มอบนโยบาย แนวปฏิบติั และติดตามการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติม เพ่ือให้
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสามารถดาํเนินงานดา้นการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดมี้อาํนาจครอบคลุมถึงการวางกรอบแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตของ ปตท. 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ทั้ง  5  คณะ  มีบทบาทหนา้ท่ีและการดาํเนินการ  ดงัน้ี 

9.2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานบญัชีและสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
มาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยสาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และไม่ใช่การเงิน  ดาํเนินการบนพ้ืนฐานของ
ขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น  และสมํ่าเสมอดว้ย 

คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี  ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557  
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  4  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 
1.  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายอินสอน บวัเขียว กรรมการ กรรมการอิสระ 

4. นายมนตรี โสตางกรู กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ และนายมนตรี โสตางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินบริษทั  

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สาํนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 จดัทาํกฎบตัรวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบใน
การดาํเนินงานของ ปตท. โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของระเบียบดงักล่าวอยา่งนอ้ยปี ละ 1 คร้ัง 

 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกาํกับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และ
กระบวนการควบคุมภายใน 

 สอบทานให ้ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ 
 สอบทานการดาํ เนินงานของ ปตท. ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธี ปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํ หนดของตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ หรือคาํสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของ ปตท. 
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 สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ ปตท. โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

 เสนอขอ้แนะนาํต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเล่ือนตาํ แหน่ง และประเมินผลงาน
ของหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท. 
 ประสานงานเก่ียวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี และอาจเสนอแนะใหส้อบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็น

วา่จาํเป็น 
 รายงานผลการดาํเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อยา่ง

นอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ยกเวน้รายงานผลการดาํ เนินงานในไตรมาสท่ี 4 ใหจ้ดัทาํเป็นรายงานผลการดาํเนินงานประจาํ 
ปีพร้อมทั้งส่งรายงานดงักล่าวใหก้ระทรวงเจา้สังกดัของ ปตท. และกระทรวงการคลงัเพ่ือทราบ 

 ประเมินผลการดาํเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีบญัชีการเงินละ 1 
คร้ัง ใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

 เปิดเผยรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรายงาน
ประจาํปีของ ปตท. 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. เพ่ือช้ีแจงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดว้ย 

 ดาํเนินการใหฝ่้ ายบริหารจดัใหมี้กระบวนการรับและกาํกบัดูแลการรับเร่ืองร้องเรียน 
 กรณีท่ีการดาํเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบัติงานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ

จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ 
ปตท. เพ่ือพิจารณาใหมี้การเชิญหรือดาํเนินการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองดว้ยค่าใชจ่้ายของ ปตท. ได ้

 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั วิธีปฏิบติังาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคาํสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ ปตท. ให้แจง้ต่อ
ผูบ้ริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณาสั่งใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติังานของ ปตท. ดาํเนินการแกไ้ข 

 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี ตอ้งมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยา่งเป็นทางการร่วมกบัฝ่ ายบริหารอยา่งนอ้ยปี ละ 1 คร้ัง 

 ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นขอบเขต หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2556 มีการประชุม 18 คร้ัง (ปกติ 12 คร้ัง และนดัพิเศษ 6 คร้ัง) โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการ
ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและหน่วยงานบญัชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 

 
9.2.1.2 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหา ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2.  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั กรรมการ กรรมการอิสระ 
3.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหา ต้ังแต่วนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2557  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 กาํหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส 
ทั้งน้ี  ไดก้าํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหากาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทน  เพ่ือให้มีองคป์ระกอบและคุณสมบติั

ตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  และกาํหนดวธีิการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผล

ประกอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 
3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหานาํเสนอเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพ่ือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 
ในปี 2556  มีการประชุม  7  คร้ัง  

9.2.1.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท.  3 ท่าน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2.  นายสมชยั  สัจจพงษ ์ กรรมการ กรรมการ 
3.  นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้  กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : 1. นายสีหศักด์ิ  พวงเกตแุก้ว ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ต้ังแต่วันท่ี 26 เมษายน  2556  แทน นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา  
   ซ่ึงครบวาระการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน  2556  
 2. นายสมชัย  สัจจพงษ์  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ต้ังแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556  แทน นางเบญจา หลยุเจริญ  
   ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2556 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 ทาํหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 กาํหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล  และนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั ในปี 2556  มีการ
ประชุม 1 คร้ัง   

9.2.1.4 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เม่ือวนัท่ี  24  มิถุนายน 2547  โดยแต่งตั้งจาก

กรรมการ ปตท.  3  ท่าน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  
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ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร. ทศพร ศิ
ริสัมพนัธ์ 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั    กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ   .  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ต้ังแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2556 แทน พลเอก วรวฒัน์  
 อินทรทัต ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน  2556 และได้รับแต่งต้ังให้เป็นประธานกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ต้ังแต่
 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
โดยมีผู้จัดการฝ่ายสาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททาํหน้าท่ีเลขานุการ 

 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

 เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการ ปตท. ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท. 
 มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.ใหค้ณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. 
 มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความยัง่ยนื (Sustatinability Management : SM)  

ซ่ึงรวมถึงการดาํเนินงานดา้นการดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 
 ติดตามการดาํเนินงานดา้น SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.  
 วางกรอบแนวทางการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตของ ปตท. 
ในปี 2556  มีการประชุม  5  คร้ัง  

9.2.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  

คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556 และ 22 พฤศจิกายน
2556 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท.  อยา่งนอ้ย 3  ท่าน และอยา่งนอ้ย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์ 2557  
ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

 
ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร. ทศพร  ศิ
ริสัมพนัธ์ 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการ กรรมการ 
3.  นายสมชยั สัจจพงษ ์             กรรมการ กรรมการ 
4. นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง กรรมการ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์  นายประเสริฐ บญุสัมพันธ์  นายสมชัย สัจจพงษ์ ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง
องค์กร  ต้ังแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556  

                    นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  ต้ังแต่วนัท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2557  
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
 กาํหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 กาํกบัดูแล และสนบัสนุนให้มีการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ เป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ให้ขอ้เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC (ระดบัจดัการ) เพ่ือนาํไปดาํเนินการ 
 พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางการ

กาํหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์ร
ใหแ้ก่ RMCC เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 สนบัสนุนการดาํเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO)ใหบ้รรลุเป้าหมายของการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์สาํคญั 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. อยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการปตท.  เพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด  
 ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 
 ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท.  มอบหมาย  

 ทั้งน้ี การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงองค์กร ยงัคงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบ
ภายในโดยในปี 2556 ยงัไม่มีการประชุมเป็นทางการ เน่ืองจากจดัตั้งช่วงไตรมาสท่ี 4 
 
9.2.2  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ท่ีไดใ้ชป้ระเมินในปี 2555 ทั้ง 4 แบบ ประกอบดว้ย แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) / แบบประเมินผล
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ)   วา่ยงัคงมีความเหมาะสมสาํหรับใชป้ระเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจาํปี 2556 และ 
คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้นาํแบบประเมินคณะกรรมการทั้ง 4 แบบของ ปตท. ไปให้ท่ีปรึกษาภายนอก พิจารณา และให้มี
ส่วนในการกาํหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ในการประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทุก ๆ 3 ปี ซ่ึงแบบ
ประเมินผลดงักล่าวนั้น มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. โดยมุ่งเนน้การนาํผลประเมินไปใชป้ระโยชน์
เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ สามารถนาํไปใชอ้า้งอิงในการทาํ CG Rating  และเพ่ือให้มีการประเมินผล
คณะกรรมการไดค้รบทุกคณะ สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการรับการตรวจสอบ/ ประเมินจากหน่วยงานภายนอก  โดยแบบประเมินผล
ทั้ง 4 แบบ มีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 
มากกวา่ 75% = ดีมาก 
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้
ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Practices)/  
การจดัเตรียมและดาํเนินการประชุม (Board Meeting) 
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 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ้ เห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่
จดัทาํไดดี้เยีย่ม/เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 93.59% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ คือ ความรับผิดชอบ
ต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถอธิบายการตดัสินใจได ้(Accountability)/  ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility)/  การ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคาํอธิบายได ้ (Equitable Treatment)/ 
มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และมีการเปิดเผยขอ้มูล  (Transparency)/ การมี
วิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมี
จริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่า
กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 96.76% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอืน่)   ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ เหมือนกบั
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบผลกบัท่ีกรรมการ
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) รวมจาํนวน 6 หวัขอ้ เห็น
วา่กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  เท่ากบั 97.52%   

4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ)   ประกอบดว้ย 4 หัวขอ้ เหมือนกบัแบบ 
ประเ มินผลคณะกรรมการทั้ งคณะเ พ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลกับคณะกรรมการทั้ งคณะ 
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 3 คณะ รวมจาํนวน 4 หัวขอ้ 
เห็นวา่  ดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ/เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1 คณะกรรมการสรรหา  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั  98.61%  
4.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 96.88% 
4.3 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 97.92% 

5. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2555 เร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั และตามคู่มือปฏิบติัสําหรับผูต้รวจสอบภายในและ
กรรมการตรวจสอบเพื่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตอนท่ี 1.1 ภาระหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  โดยการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบเป็นรายบุคคลหรือประเมินผลงานในภาพรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีเป็นเหตุ
ให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ ปตท.  ทราบทุกปี 
ดงันั้น สาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ คร้ังท่ี 9/2556 วนัท่ี 9 ตุลาคม 2556  มีมติเห็นชอบให้ใช้
แบบประเมินผลคณะกรรมการเช่นเดียวกบัปี  2555 เน่ืองจากมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของ
สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอยกเวน้การ
ประเมินกรรมการท่านอ่ืน(แบบไขว)้ เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่าน  และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ นัดพิเศษคร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2556  มีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ประจาํปี  2556  ผลสรุปเป็นดงัน้ี 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 208 

  การประเมินตนเอง  ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีประเมิน  :  ความรู้ทางธุรกิจ  /  ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น /
อาํนาจหนา้ท่ี / ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม / ความเขา้ใจในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
ตรวจสอบ  / การอุทิศเวลาในการปฏิบติังานและการประชุม   
 โดยมีเกณฑก์ารประเมิน  คือ  4  =  ดีเยีย่ม  /  3  =  ดีมาก  /  2  =  ดี  /  1  =  ควรปรับปรุง 
โดยสรุปผลการประเมนิตนเองของกรรมการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดมีาก-ดเียีย่ม (3.7-4.0) (3.4 – 3.9) 
  การประเมินกรรมการทั้งคณะ ประกอบดว้ยหัวขอ้ท่ีประเมิน  :  โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  /  บทบาทและความรับผิดชอบ  /  ความสัมพนัธ์กบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี  /  
ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร  /  การรายงาน  /  การรักษาคุณภาพ 
 โดยมีเกณฑ์การประเมิน  คือ  4  =  ปฏิบัติเป็นประจํา  /  3  =  ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่  /   
 2  =  ปฏิบติับางคร้ัง  /  1  =  ไม่เคยปฏิบติั 
โดยสรุปผลการประเมนิกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์  ปฏิบัตเิป็นประจํา (3.9-4.0) (3.8-4.0) 

9.2.3  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 
สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศ เพ่ือใหก้รรมการใหม่ได้

รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โครงสร้างทุน  ผูถื้อหุน้  ผลการดาํเนินงาน  ขอ้มูลระบบต่างๆ ท่ี
ใชง้านภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑต่์างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสาํหรับกรรมการ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
สาํหรับการเป็นกรรมการ ปตท. ใหก้บักรรมการ  ทั้งน้ี  คู่มือกรรมการ ประกอบดว้ย 

คู่มอืกรรมการ  :   
1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
4. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทั 
5. หนงัสือรับรองบริษทั 
6. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
7. ขอ้บงัคบับริษทั 
8. ระเบียบบริษทั (14 ระเบียบ) 
9. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน  

ข้อมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนาํการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และผงัโครงสร้างการจดัการ 
3. Director Fiduciary Duty Check List 
4. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
5. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
6. ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหารจดทะเบียน 
7. Company Profile  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ฉบบัยอ่ 
8. รายงานประจาํปี 
9. รายงานทางการเงิน  
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10. รายงานความยัง่ยนื ปตท.  
11. หนงัสือธรรมาภิบาล 
12. หนงัสือ PTT The S-Curve Story 
13. วารสารหุน้กู ้
14. วารสารบา้นเรา (PTT Spirit) 
ในปี 2556 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  นาํเสนอขอ้มูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงใหก้บักรรมการ

ใหม่เก่ียวกบันโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือนาํเสนอภาพรวมการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงาน ให้
กรรมการใหม่ไดเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมการและขอ้มูลสาํหรับกรรมการตามรายการขา้งตน้  รวม  7  คร้ัง 

9.2.4 การพฒันากรรมการ ปตท.  

 คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ (ดงัรายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน)  โดย
กรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่มีประวติัไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดย ปตท.ใหก้าร
สนบัสนุนและดาํเนินการใหก้รรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และสถาบนัอ่ืน ๆ 
ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัใหค้ณะกรรมการไดดู้งานจากหน่วยงาน หรือองคก์รอ่ืนตามความ
เหมาะสม  ทาํใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ ปตท. ทั้งน้ี  

ในปี 2556  มีกรรมการเขา้รับการอบรม / สัมมนา   

รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

1.  นายวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี 
(ลาออกเม่ือ 26 มิ.ย. 2556) 

-  Director Certification Program (DCP 170/2013) 
-  Role of the Chairman Program (RCP 31/2013) 
- สัมมนา “Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman” จดัโดย IOD 

2. นายปานปรีย ์ พหิทธานุกร -  Role of the Chairman Program (RCP 32/2013) 

3. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 
-  สัมมนา “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จดัโดย IOD 

4. นายอินสอน  บวัเขียว  

-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)  
-  How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 3/2013) 
-  สัมมนา “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จดัโดย IOD 

5. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์  -  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2013) 
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 9/2013) 
-  สัมมนา “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จดัโดย IOD 

6. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ -  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 

7. นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ  
-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
-  Director Certification Program (DCP 180/2013)  

ปตท.  มีนโยบายท่ีจะจดัใหมี้กิจกรรมเยีย่มชม ดูงาน การปฏิบติังานจริง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศใหก้บักรรมการ
เป็นระยะ ๆ  เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจธุรกิจยิง่ข้ึน สามารถนาํความรู้ และประสบการณ์ ท่ีไดรั้บมาช่วยในการพิจารณาเร่ืองพลงังาน
ของ ปตท. และของประเทศได ้ 

ในปี 2556 การเดินทาง ไปดูงานของคณะกรรมการ ปตท. ดงัน้ี 
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1. ศึกษาดูงานดา้นพลงังานทดแทน/ธุรกิจกาแฟ  ณ สาธารณรัฐเยอรมนั  และประเทศเนเธอร์แลนด ์

1.1  การเยี่ยมชมกิจการกาแฟ Azul ทาํให้เห็นขั้นตอนการดาํเนินงาน กระบวนการผลิต และการบรรจุเมลด็กาแฟที
ทนัสมยั ท่ีสามารถรักษาคุณภาพของรสชาติและกล่ินของเมล็ดกาแฟคัว่สําเร็จ ก่อนท่ีจะนาํไปชงจาํหน่ายให้
ผูบ้ริโภคในร้านกาแฟ 

 1.2  การเยี่ยมชมAdlershof Technology Park ซ่ึงเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคชั้นนาํท่ีมีการบริหารจดัการอยา่ง
ครบวงจร มีความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัชั้นนาํในการจดัตั้งวิทยาเขตภายในนิคมเพ่ือสนับสนุนการวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยี สามารถพฒันาบณัฑิตตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ มีการส่งเสริมการประหยดั
พลงังานโดยการออกแบบอาคารท่ีสามารถลดการใชพ้ลงังานและส่งเสริมการใช ้Solar Cell และการส่งเสริมการ
ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 

1.3  การเยี่ยมชมหมู่บา้นพลงังานทางเลือก ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีในผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม แสงอาทิตย ์และก๊าซชีว
มวลท่ีเป็นผลผลิตจากการเกษตรทอ้งถ่ิน สามารถขายไฟฟ้าท่ีเหลือใช ้ สามารถนาํของเสียและขยะมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และสร้างงานและรายไดใ้หก้บัชาวบา้นและสหกรณ์ 

 การดูงานคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณากาํหนดแผนกลยุทธ์
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวโนม้ธุรกิจพลงังานทางเลือก  การบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมอย่างสมดุลระหว่าง
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม การสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในการพฒันาธุรกิจ การพฒันาชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งการขยายกิจการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของ Café Amazon  

2.  กรรมการเดินทางในโอกาสเขา้เฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรงาน
ดา้นการศึกษา ดูงานมหาวทิยาลยั ณ สาธารณรัฐเกาหลีไดแ้ก่  
2.1.  Pohang Accelerator Laboratory (PAL)  ของ  Pohang University of Science and Technology (POSTECH)  
2.2  POSCO Steelworks โรงงานผลิตเหลก็กลา้ครบวงจรแห่งแรกของสาธารณรัฐเกาหลี ท่ีมีความสามารถในการ

แข่งขนัสูงท่ีสุดในโลก 4 ปีซอ้น (2553-2556) ภายใตห้ลกัการอนุรักษธ์รรมชาติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
2.3  Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ปัจจุบนัมีนกัเรียนจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ศึกษาอยู่ท่ี KAIST ประมาณ 20 คน รวมทั้งการศึกษาดูงาน   Online Electric 
Vehicle หรือ OLEV เป็น 1 ใน 10 best emerging technologies สามารถเติมประจุไฟฟ้าใหแ้บตเตอร่ีขณะท่ีรถ
เคล่ือนท่ีโดยไม่ตอ้งหยุดท่ีสถานีบริการ ดว้ยสนามแม่เหล็กความยาวประมาณ 200 เมตรท่ีฝังอยู่ใตผ้ิวถนน 
KAIST ใชร้ถ OLEV เป็น Shuttle bus ท่ีวิ่งรับ-ส่งพนกังานและนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัทุกวนั  /  KAIST 
Institutes (KIs) /  Sungkyunkwan University (SKKU) วิทยาเขต Suwon/ Samsung Digital Library, Graphene 
Research และ Department of Energy Science /   Samsung Human Resources Development Center  

3. การเยี่ยมชมดูงานการดาํเนินงานของบริษัทกลุ่ม ปตท. ในจังหวดัระยองของประธานกรรมการ (นายวิเชษฐ ์ 
เกษมทองศรี) พร้อมคณะกรรมการและท่ีปรึกษากรรมการ เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2556  ไดแ้ก่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ระยอง บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั และบริษทั พีทีที แทงค์เทอมินอล จาํกดั เพ่ือติดตามความกา้วหน้า และให้
แนวทางกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้งไดน้าํทีมคณะผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. ร่วม
แข่งขนัฟุตบอลนดัพิเศษเพ่ือกระชบัความสัมพนัธ์กบัขา้ราชการและนกัธุรกิจจงัหวดัระยองดว้ย 

4.  การศึกษาดูงานดา้นพลงังาน ประเทศนอร์เวย ์
4.1  การเยีย่มชมดูงานบริษทั  LMG  MARIN  AS  NAVAL  ARCHITECTS  AND  ENGINEERS  (LMG)  เมือง 

Bergen  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีออกแบบเก่ียวกบัเรือขนส่งสินคา้  เรือรบ  เรือเฟอร์ร่ี รวมถึงเรือขนส่ง  LNG  ตลอดจน
แท่นรับก๊าซฯ ขนถ่ายก๊าซฯ ในทะเล ซ่ึงสร้างดว้ยวสัดุท่ีคงทนถาวรและใชเ้ทคโนโลยี่ท่ีทนัสมยั โดยแท่นรับ
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ก๊าซฯ ดงักล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือใชไ้ดเ้องดว้ย  อีกทั้งไดดู้งานสถานท่ีเก็บก๊าซฯ สาํหรับเติมก๊าซฯ 
ของรถโดยสารประจาํทางของเมือง Bergen  ท่ีปลอดภยั ไร้มลพิษดว้ย 

4.2  การเยี่ยมชมดูงาน Innovation Center และ ศูนยว์ิจยัทางทะเล ( Marine Research Center)  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศนอร์เวย ์โดยการร่วมมือของ 3 มหาวิทยาลยั ณ เมือง Trondheim ไดเ้ขา้ดูการทดสอบ Stress ของ Riser 
Pipe ในทะเล เพ่ือป้องกนัความเส่ียงการแตกของท่อฯ ในทะเลลึก  การออกแบบเรือตามประเภทการใชง้าน  
และการออกแบบขาตั้งของแท่นขดุเจาะในทะเล   

5.  การเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ของประธานกรรมการ (นายปานปรีย ์พหิทธานุกร) พร้อมดว้ย
คณะผูบ้ริหาร ปตท. โดยไดดู้งานท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท.   บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เพ่ือรับทราบภาพรวมทิศทางการดาํเนินธุรกิจ และนาํเยี่ยมชมบริษทัต่างๆ 
ของกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพตุ จ. ระยอง ซ่ึงเสมือนเป็นบา้นหลงัท่ีสองของกลุ่ม ปตท. 

โดยนโยบายในการส่งเสริมใหก้รรมการไดเ้พ่ิมพนูความรู้เก่ียวกบัทิศทางการใชพ้ลงังานของประเทศต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้
นั้น เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาเปรียบเทียบกบัการกาํหนดนโยบายดา้นพลงังานของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสใหก้รรมการ
ไดติ้ดตามขอ้มูลและความกา้วหนา้ในธุรกิจพลงังาน พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทัพลงังานชั้นนาํระดบั
โลกในต่างประเทศโดยตรง เพ่ือเปิดมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่างประเทศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในอนาคต โดยขอ้มูล ความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีคณะกรรมการไดรั้บจากกิจกรรมน้ี จะมีส่วนช่วยใหเ้กิด
ความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจพลงังานในระดบัโลกไดเ้ป็นอยา่งดี และจะช่วยในการพิจารณากาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ี
เหมาะสมของ ปตท. และประเทศไดต่้อไป  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอสิระ 

9.3.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ไดมี้มติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีเสนอคือการกําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท.ใหม่ ซ่ึงเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกาํหนดบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว ้ รวมทั้งไดจ้ดัทาํเป็นคู่มือการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
อิสระของ ปตท. ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม  2556  ดงัน้ี 

-  คุณสมบติัของกรรมการอิสระ  

(1)   ถือหุน้ไม่เกิน 0.5%  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  
(ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

(2)  ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจา้ง/ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของ 
ปตท.  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ปัจจุบนั และ
ช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

(3)  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษทัยอ่ย  
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         (4)  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั ปตท.  
   (ก)  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์: ผูส้อบบญัชี ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
 ระดบันยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ 
 กรณีผูส้อบบญัชี:  หา้มทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอ่ืน: มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาทต่อปี 

 ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางในทาํนองเดียวกบัขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์: กาํหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ 
รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 ระดบันยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ลา้นบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  แลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือน ก่อน
วนัท่ีมีการทาํรายการในคร้ังน้ีดว้ย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และ ผูบ้ริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) กาํหนดช่วงเวลาท่ีหา้มมีความสัมพนัธ์ตาม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
(ง) ขอ้ยกเวน้: กรณีมีเหตุจาํเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ อาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนด ในระหวา่งดาํรงตาํแหน่งกไ็ด ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์  โดย ปตท.  ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์
ดงักล่าวของกรรมการรายนั้น ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํ (แบบ 56-
2) ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพ่ือดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง  ปตท. จะตอ้ง
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระเลือกตั้งกรรมการดว้ย 

(5)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของ ปตท. ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ปตท.  

(6)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
(7)  กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม (1) – (6) อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ใหต้ดัสินใจในการดาํเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดย
มีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย    และบริษทัยอ่ยลาํดบั
เดียวกนั  ปตท. ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว และค่าตอบแทนรวม ท่ีกรรมการอิสระรายนั้นไดรั้บในแบบ 
56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย 

-  บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเร่ืองท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้รายยอ่ยต่อคณะกรรมการ ปตท.  และ/

  หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แลว้แต่กรณี 
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 (2) ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ปตท. ท่ีพึงปฏิบติั รวมทั้งใหค้วามคิดเห็นตาม
 บทบาทและหนา้ท่ีของกรรมการอิสระท่ีพึงปฎิบติั เพ่ือประโยชน์ต่อ  ปตท.   ผูถื้อหุน้ และ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

 (3) สอบทานให ้ ปตท. ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระใหมี้
 ความเหมาะสมและครบถว้นตามกฎหมาย  

 (4) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท.  มอบหมายโดยจะตอ้งไม่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
 (5) วาระของกรรมการอิสระ เร่ิมตั้งแต่มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

 ของ ปตท. และพน้จากการเป็นกรรมการอิสระเม่ือขาดคุณสมบติัตามนิยามดงักล่าว หรือพน้จากตาํแหน่ง
 กรรมการ ปตท.  

 (6) กรรมการอิสระตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

9.3.1.2 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพ่ือใหก้ารแบ่งแยกหนา้ท่ีในเร่ืองการกาํหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจาํของ ปตท. ออกจากกนั และ

เพ่ือใหก้รรมการทาํหนา้ท่ีสอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปตท.  จึงกาํหนดใหป้ระธาน
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นคนละบุคคลกนัเสมอ  ประธานกรรมการตอ้งคอยสอดส่องดูแล
การบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร คอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วม และไม่กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจาํวนั 
โดยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ 

ปัจจุบนัประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะผูน้าํสูง ทาํหนา้ท่ีดูแลกรรมการมิใหอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝ่าย
บริหาร โดยทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฎิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด 

9.3.1.3 ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2556 มีมติแต่งตั้งนายปานปรีย ์  

พหิทธานุกร กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 
และทาํใหก้ารทาํงานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการดาํเนินงานท่ีมีความโปร่งใส 
และดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย อยา่งเป็นธรรม  

9.3.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.2.1 การสรรหากรรมการ 

(วธีิการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงานไว้ภายใต้หมวดการกาํกับดูแลกิจการ หัวข้อ  “9.1.2.1 การเสนอ
วาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ”  และ “9.2.1.2 คณะกรรมการสรรหา” แล้ว) 

9.3.2.2  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/การสืบทอดตําแหน่ง 
เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นการสรรหาและแต่งตั้งตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  จึงตอ้งปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 8 ตรี และดาํเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จตัวา โดยใหค้ณะกรรมการ ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจาํนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับเป็น
ผูบ้ริหาร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็น
กรรมการโดยตาํแหน่ง และมีอายไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูท่ี้มีความเหมาสมแลว้ให้
เสนอต่อผูมี้อาํนาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารเดิมพน้จากตาํแหน่ง สัญญาจา้งมี
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ระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการจะจา้งผูบ้ริหารเดิมต่อหลงัจากครบกาํหนดเวลาตามสัญญาจา้ง ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจา้งเกินสองคราวติดต่อกนัไม่ได ้  

ท้ังนี ้ ข้อมลูการสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหารได้รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงาน” 
ข้างต้นแล้ว 

9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 กลไกการกาํกบัดูแล 

 ปตท. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทักลุ่ม ปตท. โดยจดัทาํเป็นคู่มือ PTT Way และกาํหนดแนว
ปฏิบติั  PTT Way of  Conduct  ซ่ึงเป็นการรวบรวม ประมวล กระบวนการทาํงานในมิติต่างๆ ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้
สอดคลอ้งและประสานเป็นหน่ึงเดียวกนัในกระบวนการทาํงาน โดยจะเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร ปตท. ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. และผูจ้ดัการใหญ่บริษทัในกลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และเกิด
ความร่วมมือในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. ในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งและสนบัสนุนการทาํธุรกิจซ่ึงกนัและ
กนั เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงจะผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมายระยะยาวท่ีวางไว ้ และประสบความสาํเร็จและเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 รวมทั้ง ไดมี้การกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของบุคลากรผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหาร อนัเป็นแนวทางในการ
ปฎิบติัท่ีควรยดึในการบริหารงานบริษทัต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. เพ่ือประโยชน์สูงสุดตามพนัธกิจ  
 บทบาทหลกัในการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย 

บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีดงัน้ี 
 - การกาํหนดวสิัยทศัน์ ทิศทาง กลยทุธ์และนโยบาย 
  - การแต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผดิชอบการดาํเนินธุรกิจ  
 - การติดตามและรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้ส่วนไดเ้สีย 
 - ตั้งมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล   

บทบาทของฝ่ายจดัการจะมีหนา้ท่ี 
 -สร้างความเช่ือมโยงดา้นกลยทุธ์และนโยบายของกลุ่ม ปตท. กบับริษทัใหเ้ป็นรูปธรรมทางปฎิบติั  
 -บริหารจดัการบริษทัใหมี้ผลการดาํเนินงานเป็นท่ีพอใจแก่ผูถื้อหุน้ 

บทบาทของเลขานุการบริษทัจะมีหนา้ท่ี 
 -ส่งเสริมการปฎิบติัหนา้ท่ีของกรรมการบริษทัและผูจ้ดัการใหญ่ 
 -รับผดิชอบงานการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั (Compliance) 
 -จดัทาํระบบควบคุมภายใน (Internal Control)  

บทบาทของผูถื้อหุน้ จะมีหนา้ท่ี 
 -เลือกและตรวจสอบการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทั 
 -ร่วมกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทั 
 
 การแบ่งกลุ่มงานในการบริหารจดัการแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
 •  ระดบัองคก์ร (Corporate Level) ประกอบดว้ย 
  - ระดบัสาํนกังานใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเนน้ดา้นการกาํกบัดูแล และ Share service โดยกาํหนดนโยบาย
     กลุ่ม ปตท.ใหมี้ความสอดคลอ้ง 
  - ระดบัแกนนาํกลุ่ม (COO/ BG) มีบทบาทในการกาํหนดกลยทุธ์ เป้าหมาย ติดตามการปฏิบติังานของแต่ละกลุ่ม
     ธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือท่ีจะมุ่งสู่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ สร้างพลงัร่วม 
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 • ระดบัปฏิบติัการในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ Business Unit และ บริษทัภายใต ้Business Unit มุ่งปฏิบติังานในธุรกิจตนเองให้
 เป็นเลิศ  บรรลุผลสาํเร็จ นาํนโยบายการกาํกบัดูแลของกลุ่มปตท. ไปบูรณาการร่วมกบัการปฏิบติัการของหน่วยงานของ
 ตนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 การบริหารจดัการระดบัองคก์ร (Corporate Level) และระดบัปฏิบติัการ (BU/Flagship)จะเช่ือมโยงกนั ผา่นการกลไกการ
กาํกบัดูแล ไดแ้ก่                     

• ระเบียบบริษทั 
 • การถ่ายทอดนโยบายฯ เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัโดยผูบ้ริหาร ปตท. ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ/หรือดาํรงตาํแหน่ง 
   ผูบ้ริหารสูงสุดบริษทัในกลุ่ม ปตท. หรือพนกังาน ปตท. ปฏิบติังานsecondment บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 • การเช่ือมโยง และผลกัดนัใหบ้รรลุตามเป้าหมาย โดยผา่นคณะกรรมการต่างๆ 
 • หน่วยงานบริหารบริษทัในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ จะทาํหนา้ท่ีถ่ายทอด ติดตาม ใหค้าํปรึกษา และประเมินการ 
    ผลกัดนันโยบายต่างๆ กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 หลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีกาํหนดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั ในกลุ่ม 
ปตท. รวมถึง 
 • หลกัเกณฑต์ามระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 • หลกัการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 • หลกัปฏิบติัการต่อตา้นทุจริต กาํกบัโดยคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

นโยบายการไปดํารงตาํแหน่งกรรมการทีอ่ืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2556 ปตท. มีบริษทัในกลุ่มท่ีไปลงทุนและถือหุน้รวม 47 บริษทั (เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 5 
บริษทั) โดยประมาณร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิ ปตท.ในปัจจุบนัมาจากบริษทัในกลุ่ม ปตท.ดงันั้น ปตท. จึงไดใ้หค้วามสาํคญัและ
กาํหนดรูปแบบการบริหารจดัการในลกัษณะกลุ่ม ปตท. เพ่ือสร้างใหเ้กิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั  
(Synergy)  ดว้ยการเสนอแต่งตั้งใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือกาํกบัดูแลให้
บริษทัดงักล่าวกาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท. ใหเ้กิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม   ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องการเสนอบุคคลเพ่ือไปเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนมีดงัน้ี 

1) เพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกนักบั ปตท. และมี
มาตรฐานใกลเ้คียงกนั 

2) เป็นการสร้าง Synergy ใหก้บัธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือใหเ้กิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประเทศ 

3) เพ่ือนาํประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้นไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  การนาํความรู้ดา้นการเงินไปช่วยปรับปรุง
พฒันาดา้นบญัชี  การเงิน  ใหบ้ริษทันั้นๆ ดาํเนินธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปอยา่งเขม้แขง็ซ่ึงรวมถึงการไปช่วยเหลือ
บริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการกาํกบั
ดูแลบริษทัชั้นนาํเหล่านั้นใหก้ลบัมาช่วยเสริมประโยชน์ใหก้บั ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  เพ่ือ
เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจใหก้บั ปตท.ดว้ย 

4) ถือเป็นหนา้ท่ีหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ทั้ งน้ี  ปตท .  กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้ งผู ้บริหารหรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ี

กระทรวงการคลงั (Director’s Pool) ในบริษทักลุ่ม ปตท. ท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจตาม พรบ. คุณสมบติัมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนกังานรัฐวสิาหกิจฯ จดัทาํข้ึน ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการอ่ืนของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งน้ี  ณ 31 ธนัวาคม 2556 ปตท. มี 
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กรรมการท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือ Director’s Pool รวม 8 ราย และกาํกบัดูแลใหผู้บ้ริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ี ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนถือหุน้ไม่เกิน 3 แห่ง เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขดักนัทาง
ผลประโยชน์และกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 
เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทุจริตของรัฐวิสาหกิจเร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลดาํรงตาํแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
หลายแห่ง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ปปช.)  

9.5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

9.5.1 ระบบการควบคุมภายใน 
ปตท. ให้ความสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  โดยมุ่งเนน้ให้มีการจดัวางระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุก

กิจกรรมและในหลายมิติอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน การใช้
ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิ์น (Operational Excellence) การรายงานทางการเงินการบญัชีและรายงานอ่ืนๆ ท่ีมีความถูกตอ้ง
เช่ือถือได ้(Reporting) และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  อย่างเคร่งครัด 
(Compliance)  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
มีอาํนาจหน้าท่ีในการกาํหนดแนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายในของ ปตท.  ในภาพรวม  

ปตท. กาํหนดใหมี้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานควบคุมภายในเพื่อดาํเนินการประเมินการควบคุมภายในขององคก์ร ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 ซ่ึงกาํหนดใหห้วัหนา้หน่วยงาน
ทั้งราชการและรัฐวสิาหกิจ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูก้าํกบัดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัการควบคุม
ภายในอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและสาํนกัตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปีโดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี  

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมเพียงพอ  ต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจ โดยผูบ้ริหารไดส่้งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม  เป็นตวัอยา่งท่ี
ดี (Role Model)  และมีการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ดงัน้ี   

- กาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม (Code of Conduct) โดย
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นผูก้าํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล 
รวมถึงการเปิดเผยเก่ียวกบัการขดักนัในผลประโยชน์ส่วนตนกบักิจการขององคก์ร (Conflicts of Interest)  เพ่ือ
ป้องกนักิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายและไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุง
นโยบายและคู่มือเป็นประจาํทุกปี โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบติั
เป็นส่วนหน่ึงในการทาํงาน เพ่ือใหเ้ห็นถึงคาํมัน่สัญญาในการนาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

- การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีมีลกัษณะของการกระจายอาํนาจ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีความคล่องตวั เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการมอบอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดย
มีการกาํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน และ
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ติดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมายประจาํปีซ่ึง
พนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท  อาํนาจ  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของตน  

- กาํหนดใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์ร โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
ให ้ปตท. เป็นบริษทัท่ีเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) โดยผลกัดนัใหเ้ป็นบริษทัพลงังานไทย
ขา้มชาติชั้นนาํ เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) มีความรับผดิชอบต่อสังคม 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้างประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG)  

(2) จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ (Code of Conduct) 
ปตท. กาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม (Code of 

Conduct) โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นผูก้าํหนดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจฯตามหลกั
มาตรฐานสากลไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ และกาํหนดใหก้ารฝ่าฝืนจรรยาบรรณมีความผดิทางวนิยั 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสาํคญัดงัน้ี 
1. เคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
2. เป็นกลางทางการเมือง  
3. ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย และผลประโยชน์ขดักนั 
4. รักษาความลบั และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั  
5. ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  
6. แข่งขนัอยา่งเสรี เป็นธรรม  
7. มีกระบวนการการจดัซ้ือท่ีโปร่งใส และปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม  
8. รับผดิชอบต่อชุมชน และสังคม 
9. สนบัสนุนสิทธิของพนกังาน และสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 
10. จรรยาบรรณวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 
11. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
12. มีแนวทางปฏิบติัในการรับ การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
13. รักษาความปลอดภยั ส่งเสริมสุขอนามยั และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
14. เคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในทางท่ีถกู  

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 

ปตท. กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนกบับริษทั (Conflicts of Interest) 
เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ 
ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่การตดัสินใจใดๆ ของบุคลากรทุก
ระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น  และถือเป็นหนา้ท่ีของ
บุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึง
จะส่งผลให ้ ปตท. ตอ้งเสียผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดีหรือผลประโยชน์หรือขดัขวาง
การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว  และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน 
รวมถึง ปตท. จะตอ้งดาํเนินการใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนั้น ๆ   
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(4) การจัดทาํรายงานเปิดเผยรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ปตท.  
ปตท. กาํหนดให ้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน ตอ้งจดัทาํรายงานเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ กบั ปตท.โดยใชแ้บบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยวา่จะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบั
ผลประโยชน์ของ ปตท.และในการอนุมติัใด ๆ สาํหรับกรณีดงักล่าวตอ้งยดึถือหลกัการไม่ใหมี้การกาํหนดเง่ือนไข
หรือขอ้กาํหนดพิเศษผดิไปจากปกติ  ถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. รวมทั้งไดก้าํหนดใหส้าํนกั
ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ดงักล่าว ทั้งน้ีในปี 2556 ได ้ดาํเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคนจดัทาํรายงานในช่วงตน้ปี
ซ่ึงสรุปผลไม่พบรายการขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญั  โดยในแบบการเปิดเผยรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ ปตท. 
จะเป็นการยนืยนัการรับทราบวา่ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 
เขา้ลกัษณะแห่งความผดิทางวนิยั ตอ้งพิจารณาโทษวนิยัตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทาํ 

(5) การจัดทาํรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มคีวามเกีย่วข้อง 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัทาํแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ เพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการกาํกบัดูแลดา้นการมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมการ และเช่นเดียวกบัผูบ้ริหารระดบัสูงได้
ดาํเนินการจดัทาํแบบรายงานดงักล่าวประจาํปีครบทุกราย และจดัส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเกบ็ รวบรวม พร้อมทั้ง
ทาํสาํเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบและกาํกบั
ดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  อน่ึง ในระหวา่งปีไม่มีการรายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และบุคคลเก่ียวขอ้ง 

(6) การจัดทาํรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ 

เพ่ือกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน  ปตท.ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการ ปตท.และผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ปตท. จะตอ้งแจง้ให ้ปตท.ทราบ และ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย 
โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายใหมี้การเปิดเผย/รายงาน การซ้ือ/ขาย/โอน เปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ต่อคณะกรรมการ ปตท. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในการประชุมประจาํเดือน 
โดยกาํหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวล่้วงหนา้ 

อน่ึง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวนัปิดงบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
เลขานุการบริษทั จะทาํหนงัสือแจง้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 45 วนั  
สาํหรับงบไตรมาส และ 60 วนั สาํหรับงบประจาํปี (ตั้งแต่วนัปิดงบจนถึงวนัแจง้งบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์)  คือ 
ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน   เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ  ทั้งน้ี  ใน
ระหวา่งปีท่ีผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  โดยในปี 2556 ไดมี้การแจง้กรรมการและ
ผูบ้ริหาร  จาํนวน 4 คร้ัง คือ หา้มซ้ือ/ขาย/โอนหุน้ ปตท.  (1) ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556  
(2)ระหวา่งวนัท่ี  1 เมษายน ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2556   (3)ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี14  สิงหาคม 2556  
และ  (4)ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556  
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.    ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2556   

 
 
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2555 และปี 2556  

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ณ 31 ธ.ค. 
2556   

เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี (หุ้น) 

1. นายปานปรีย ์ พหิทธานุการ N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

2. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

3. นายอรรถพล  ใหญ่สวา่ง  N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

4. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

5. นายทศพร ศิริสัมพนัธ์ N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

6. นายวรุณเทพ วชัราภรณ์ – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. )  

7. นายอินสอน  บวัเขียว – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

8. นายมนตรี  โสตางกรู – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

9. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

10. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 
 

11. นายสมชยั  สัจจพงษ ์ N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

12. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ N/A 210,800 – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 11 เมษายน 2556 
(ไม่มรีายการซ้ือ/ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2556) 

13. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 218,090 218,090 – 
(ไม่มรีายการซ้ือ/ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2556) 

และคู่สมรส 40,600 40,600 - 

14. นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

15. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร – – – แสดงขอ้มูลไวใ้นตารางการถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร 
ปตท. 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ณ 31 ธ.ค. 
2556   

เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

1.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ – N/A – 
ลาออก 

เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. )  

2.  พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั – N/A – 
ลาออก  

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน  2556  
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

3.  นายไกรฤทธ์ิ   นิลคูหา – N/A – 
ครบวาระ 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน  2556  
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

4.  นางเบญจา  หลุยเจริญ – N/A – 
ลาออก 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน  2556  
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 
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การถือ

หลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2556   

ลาํดบัที ่ ช่ือ - นามสกุล 

จํานวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ณ 31 ธ.ค.  
2556 

จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 
 

1. 
นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 60,000 60,000 0 52,600 0 27,600 0 (ไม่มีรายการซ้ือ/

ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) และคู่สมรส 2,000 2,000 0 - - - - 

2. นายสุรงค ์ บูลกุล  118,183 118,183 0 63,300 0 33,000 0 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

3. นายณฐัชาติ  จารุจินดา  19,563 10,063 (9,500) 60,800 0 31,800 0 

(ในระหวา่งปี 2556 มี
รายการซ้ือ/ขายหุน้ 
ปตท. ดงัน้ี 
ซ้ือหุน้เพิ่ม จาํนวน  
  19,500 หุน้  
 ขายหุน้ออกบางส่วน 
  จาํนวน 29,000 หุน้) 
 

4. 
นายสรัญ  รังคสิริ  12,903 0 (12,903) 56,900 0 30,000 0 (มีรายการโอนหุ้น 

ปตท. ให้บุตร 
จํานวน43,579 

หุ้น)  และคู่สมรส 30,676 0 (30,676) 24,300 0 12,800 0 

5. นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์ 0 0 0 – – – – (ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

6. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์  8,334 8,334 0 38,500 0 20,400 0 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

7. นายชาครีย ์ บูรณกานนท ์ 55,408 55,408 0 N/A 0 N/A 0 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

8. นายชวลิต  พนัธ์ทอง  N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A 
ดาํรงตาํแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ี 1  
ต.ค. 2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

9. นายอธิคม  เติบศิริ   0 0 0 – – – – 
กลบัมาปฏิบติังาน
ท่ี ปตท.วนัท่ี 1 
ต.ค.2556 
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

10. 
นายสรากร  กุลธรรม  47,400 48,400 1,000 54,200 0 28,300 0 (ในระหวา่งปี 2556 มี

รายการซ้ือ/ขายหุน้ 
ปตท. ดงัน้ี 

ซ้ือหุน้เพิ่ม จาํนวน  
  1,000 หุน้) 

และคู่สมรส 13,500 13,500 0 - - - - 

11. นายเทวนิทร์  วงศว์านิช  56,000 56,000 0 40,300 0 21,000 0 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

12. นายวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศาล  31,400 31,400 0 0 0 26,400 0 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

13. นายบวร  วงศสิ์นอุดม  12,100 12,100 0 0 0 12,100 0 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

14. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต  25,500 25,500 0 – – – – 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

5.  นายวิเชษฐ์   เกษมทองศรี – N/A – 
ลาออก 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน  2556  
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 

6.  นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์  – N/A – 
ลาออก 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2556  
(ไม่ถือหุ้น ปตท. ) 
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15. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก 47,363 47,363 0 35,100 0 18,400 0 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556)  

การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหารที่โยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2556  

 
(7) การยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้นต่อ ปปช. 

ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39 
กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดในนิติบุคคลท่ี ปตท. 
ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 มีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ปปช. ทุกคร้ังท่ีเขา้รับตาํแหน่ง ทุกๆ 3 ปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง และเม่ือพน้จาก
ตาํแหน่ง  โดย ปตท. จะมีหนงัสือแจง้เตือนกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดตามเวลาท่ีกาํหนด 

(8)  การแจ้งการมส่ีวนได้ส่วนเสียในที่ประชุม 
คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดนโยบายในเร่ืองในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกคร้ัง ประธานกรรมการ

จะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอความร่วมมือกรรมการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์
วา่ในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย ขอใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออก
เสียงหรือใหค้วามเห็นใด ๆ ในปี 2556 มีการแจง้ต่อ ประธานกรรมการฯ จาํนวน  18 วาระ  (การประชุมรวม  17  
คร้ัง)  
(9)  การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอยา่งเคร่งครัด  

ลาํดบัที่ ช่ือ - นามสกุล 

จํานวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค. 
2555 

ณ 31 ธ.ค.  
2556 

จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 
 

1.  นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  2,000 2,000 0 0 0 0 0 

ปฏิบติังาน 
Secondment 
ใน บมจ.ไออาพีซี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.
2556 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

2.  
นายประมินทร์  พนัทวศีกัด์ิ N/A - 

 

- 
N/A N/A N/A N/A ปฏิบติังาน 

Secondment 
ใน บจ.พีทีที  
ฟีนอล ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ต.ค.2556 
(ไม่มีรายการซ้ือ/
ขายหุ้น ปตท. ใน
ระหว่างปี 2556) 

และคู่สมรส N/A 300 - N/A N/A N/A N/A 

3.  นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 141,700 N/A - 79,800 - 41,900 - เกษียณอายเุม่ือวนัท่ี 
30 ก.ย. 2556 

4.  นายวิชยั  พรกีรติวฒัน์ 55,559 N/A - 46,900 - 25,200 - เกษียณอายเุม่ือวนัท่ี 
30 ก.ย. 2556 
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(10)  กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแล

กิจการ เพ่ือให้ ปตท. มีการรณรงคส่์งเสริมความสาํคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการอยา่ง
จริงจงั โดยไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น
หวัหนา้คณะทาํงาน ช่วยดาํเนินการต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผูจ้ดักิจกรรมหลากหลายในการรณรงคส่์งเสริม
การปลูกจิตสาํนึกแห่งความรับผิดชอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยในปี 2556  ไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 
 ทบทวนค่านิยม/วฒันธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และบริบทการ

ดาํเนินงานขององคก์รมาอยา่งต่อเน่ือง โดยผูน้าํระดบัสูงปฏิบติัตนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ต่อค่านิยม 
และส่ือสารต่อบุคลากรทัว่ทั้งองคก์ร ผา่นช่องทางต่างๆ รวมถึงกาํหนดแผนงาน/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ค่านิยม/วฒันธรรมองคก์ร และตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
การส่ือสารภายในองคก์ร การแบ่งปันทกัษะของบุคลากร และการสร้างนวตักรรมในสภาพแวดลอ้ม
ของการทาํงานเกิดประสิทธิผลเป็นอยา่งดี  

 กาํหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก  การ
ฝึกอบรม  การเล่ือนตาํแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นตน้ โดยมีนโยบายในการพฒันา
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นทาง
ธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

 จดัตั้งศูนยบ์ริหารขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองคก์รเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ในการบริหารจดัการขอ้
ร้องเรียนจากภายนอกเพ่ือให้มีการตอบสนองต่อขอ้สอบถามต่างๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียนภายใน โดยมี
การกาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ทั้ งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอ
ผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกๆดา้น อยา่งสมํ่าเสมอ 

 ในปี 2556  มีการจดัการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวม 5 คร้ัง โดยมีปฏิทินการ
ประชุมกาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ยไตรมาสละคร้ัง เพ่ือกาํกบัดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ติดตาม
ความกา้วหนา้การบริหารจดัการสู่ความยัง่ยนืของ ปตท.  รวมทั้งงานดา้นกิจกรรมเพ่ือสังคมและการ
ส่ือความของ ปตท. 

 ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คร้ังท่ี 2/2555 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุงคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  โดยมีแนวทาง
ดาํเนินการในหวัขอ้ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เพ่ิมเติมมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  การกาํหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี เพ่ิมเติม
นโยบายดา้นการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิมเติมนโยบายการรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย  ์ปตท. ของคณะกรรมการ  ระบุวาระการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการ การปรับปรุงแบบการเปิดเผยการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ิมเติมแนวทาง
การปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืของคู่คา้ ปตท. เพ่ิมเติมกฎบตัรคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะ ทั้งน้ี เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 
และการประเมินองคก์รตามแนวทาง DJSI Sustainability Assessment ซ่ึงไดป้รับปรุงให้มีความ
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ครบถว้นสมบูรณ์ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท.  คร้ังท่ี 9/2556  และไดจ้ดัพิธีลงนามรับมอบ
คู่มือของกรรมการและผูบ้ริหาร และแจกใหแ้ก่พนกังานทุกคนลงนามรับทราบเรียบร้อยแลว้ 

 เพ่ิมช่องทางในการส่ือความดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มผูถื้อหุน้สามญัโดยตรง
อีกช่องทางหน่ึง คือ การจดัทาํจดหมายข่าวรายไตรมาสภายใตช่ื้อ “PTT Bizway”  โดยจดัทาํเป็น  2 
ภาษา คือภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส่งไปทางไปรษณียใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัไดรั้บทราบขอ้มูล
สาํคญั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์  พนัธกิจ สารจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผลประกอบการ การกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี การบริหารจดัการสู่ความยัง่ยนืของ ปตท. ฯลฯ  โดย ปตท. ไดจ้ดัทาํแบบประเมินทศันคติ
ของผูถื้อหุ้นต่อ ปตท. แนบไปและได้รับความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นในการประเมินกลบัมาด้วย  
สาํหรับหวัขอ้ทศันคติความพึงพอใจต่อ ปตท. มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ไดรั้บผลประเมินในระดบั
ความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุดรวมแลว้เกือบร้อยละ 90   

 ปลายปี 2556 คณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปตท. ไดจ้ัดทาํแบบสอบถามผ่านช่องทางการ
ส่ือสารภายใน เพ่ือประเมินความรู้ความเขา้ใจดา้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของพนักงาน ปตท. 
สรุปวา่พนกังานเกือบร้อยละ 90 มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ี
ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งไดจ้ดัทาํ CG E-learning ในระบบ Intranet เพ่ือใชเ้ป็นส่ือสาํหรับให้
ความรู้เร่ืองหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานทุกคน ซ่ึงเร่ิมให้
พนกังานเขา้ศึกษาในเดือนมิถุนายน 2556 และมีการวดัผลโดยการประเมินความรู้ความเขา้ใจเพ่ือการ
พฒันาการปลูกจิตสํานึกและรณรงค์ส่งเสริมพนักงานให้มีความตระหนักในการปฏิบติังานตาม
จรรยาบรรณธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้

 จดัให้มีการรณรงค์ทาํกิจกรรมและเพิ่มการส่ือความดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ผ่านการแจง้ในท่ี
ประชุมของสายงานสนับสนุนและหน่วยธุรกิจ โดยสํานักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการ
บริษทั ประสานงานกบัสาํนกัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหช่้วยทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนถ่ายทอดการส่ือ
ความไปยงัพนกังานในสายงานต่อไป  สาํหรับพนกังานท่ีเขา้ใหม่มีการส่ือความหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีผา่นหลกัสูตรการปฐมนิเทศทุกรุ่น โดยในปี 2556 มีการจดัส่ือความในกิจกรรมดงักล่าว
รวม 5 รุ่น จาํนวนรุ่นละ 60-80 คน    และมีการมอบคู่มือ CG ใหพ้นกังานเขา้ใหม่ทุกคนไดศึ้กษาและ
และลงนามรับทราบ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานตามหลกัการCG และจรรยาบรรณใน
การดาํเนินธุรกิจของ ปตท.   

 นอกจากการส่งเสริมความรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีภายในองค์กรแลว้ ปตท. ยงัส่งเสริมการ
แบ่งปันความรู้แก่หน่วยงานภายนอกดว้ย  โดยตอบรับการขอเขา้เยี่ยมชมดูงานขององคก์ร/สถาบนั
ต่างๆ  และผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บเชิญไปบรรยายหรือร่วมเสวนาภายนอกดว้ย 

 ปตท. มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงคผ์า่นส่ือต่างๆ ภายในองคก์ร  เช่น  การจดันิทรรศการ  การ
จดัทาํเวบ็ไซต ์CG ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจไดติ้ดต่อสอบถามไดผ้า่นช่องทาง
อีเมล cghelpdesk@pttplc.com จดัรายการเสียงตามสาย PTT We Channel ในช่ือ “CG Station” จดั
ค่าย CG เพ่ือใหต้วัแทนพนกังานไดร่้วมกนัศึกษาหลกั CG ผา่นกิจกรรมต่างๆ ในช่ือ “CG Camp” 
จดัทาํวีดีทศัน์เพ่ือใชส่ื้อความฯ จดัให้มีคอลมัน์เก่ียวกบั CG ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit” ให้
พนักงานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั CG รวมทั้งให้ความรู้และมีกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากพนกังานทุกระดบัเป็นอยา่งดี รวมทั้งการเผยแพร่คู่มือกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีของ ปตท.  ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ สําหรับนกัลงทุนและ



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 224 

ผูส้นใจต่างชาติ  รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์  หรือนาํไปใชอ้า้งอิงไดไ้วใ้น
เวบ็ไซตข์อง ปตท. ดว้ย 

 นอกจากน้ี ปตท. ยงัใหค้วามสาํคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือให้เป็นไป
ตามแนวทางการบริหารบริษทัในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยกาํหนดเป้าหมายในการยกระดับ
มาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ให้อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั  และเตรียม
ความพร้อมสําหรับการเข้ารับการจัดอันดับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ งกาํหนดแผนการ
ดาํเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพนัธ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเชิงรุก โดยร่วมกนัศึกษา พฒันา
แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของกลุ่ม 
ปตท. และกาํหนดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท.  ดงัน้ี 

R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี” 
 E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบติั” 
 A = Accountability “ยดึถือความถกูตอ้ง” 
 C = Creation of Long-term Value “สร้างมูลค่าเพ่ิมระยะยาวใหอ้งคก์ร” 
 T = Transparency “ความโปร่งใสตรวจสอบได”้  

 ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดงัต่อไปน้ี 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กลุ่ม ปตท. 

–    การจดังาน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมสาํคญัประจาํปี  เพ่ือรณรงค ์ส่งเสริม และ
เผยแพร่การดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. 6 
บริษทั ไดแ้ก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, BCP และ IRPC เพ่ือนาํเสนอการดาํเนินงานดา้นการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่ม ปตท . และส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานตระหนักถึง
ความสําคญัของการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชใ้นการปฏิบติังาน  ท่ีผ่านมาจดัเป็น
กิจกรรมทั้งวนั ประกอบดว้ยนิทรรศการและเกมสันทนาการท่ีใหค้วามรู้  การเสวนาโดยผูบ้ริหาร
สูงสุด การแสดงละคร ฯลฯ โดยตวัแทนพนกังานจากทั้ง 6 บริษทั   ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศกัด์ิ
จากหน่วยงานภายนอกไปร่วมงานดว้ย ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  รวมทั้ง ผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. พนักงาน ซ่ึงไดรั้บทั้งความรู้และ
ความประทบัใจในความสามคัคีร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหารระดบัสูงและพนักงานท่ีได้ร่วม
กิจกรรมปลูกจิตสาํนึกท่ีดีในการบริหารและการปฏิบติังาน   ทั้งน้ี ในปี 2556 กลุ่ม ปตท. โดยมี 
IRPC เป็นเจา้ภาพจดังานไดเ้ตรียมการจดังานไวเ้รียบร้อยแลว้ แต่เน่ืองจากมีสถานการณ์ชุมนุม
ต่อเน่ืองในช่วงเวลาดงักล่าว  จึงมีความจาํเป็นตอ้งเล่ือนการจดังาน "PTT Group  CG Day 2013" 
ออกไปก่อน  

(11)  การต่อต้านทุจริต 
   ปตท. ไดร่้วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซ่ึงเป็น
โครงการระดบัชาติท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เม่ือปี 2553 โดยเป็น 1 ใน 27 บริษทัแรกท่ีร่วมประกาศ
เจตนารมณ์  
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  ปตท. เขา้ร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตท่ีจดัโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption Committee : CAC) และหน่วยงานต่างๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง   ทั้ งน้ี ปตท .  อยู่ระหว่างดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการให้การรับรอง 
(Certification Process) เพ่ือใหค้ณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต รับรองสถานะของ ปตท. ต่อไป โดย ปตท. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัและคณะทาํงาน
ศึกษาและพฒันาระบบงานเพ่ือขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต  โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

1. คณะกรรมการระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็น steering committee มีหนา้ท่ีในการ
กาํหนดนโยบายและแนวทางการต่อตา้นทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและผลกัดนัใหมี้การปฏิบติั
ตามแนวทางการต่อตา้นทุจริต 

2. คณะทาํงานระดบัผูจ้ดัการฝ่าย มีหนา้ท่ีศึกษาแบบประเมินตนเองเพ่ือขอการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต และปรับปรุงระบบงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้กลไกการบริหารจดัการท่ีครบถว้น 

 ปัจจุบนั ปตท. กาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตไวใ้นจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ
ของ ปตท. วา่ดว้ยการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีสาระสาํคญัวา่ การ
ให้และการรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสม อาจนาํมาซ่ึงความลาํบากใจ
ในภายหลงั อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี และอาจทาํให ้ปตท. เสียประโยชน์ 
ในท่ีสุด ปตท. ไม่ สนบัสนุนการให ้สินบนอยา่งเดด็ขาด ทั้งน้ี โดยให ้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข ้อง 

 คณะทาํงานฯ ไดจ้ดัทาํร่างนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. และนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 12/2556 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 เพ่ือขอความเห็นชอบ
นโยบายฯ และขออนุมติัจดัส่งขอ้มูลแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตพิจารณา เ พ่ือเข้าสู่
กระบวนการรับรอง (Certification Process) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใน
หลกัการของนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนัดงักล่าว และอนุมติัให้เขา้ร่วมกระบวนการรับรองฯ โดย
คณะทาํงานอยู่ระหว่างทบทวนนิยามในนโยบายฯ เพ่ือประกาศใช้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ต่อไป 

9.5.2   การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)      

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั
ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 
และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทั้งองคก์รท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมี
การประเมินความเส่ียงในระดับปฏิบัติการ สําหรับความเส่ียงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่าน
คณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ
การปฏิบติังานนั้นๆ ทั้งน้ีมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน  
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9.5.3   กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมการจดัการของ ปตท. มีอาํนาจหนา้ท่ีในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุก
กลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององคก์ร  และมีการสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือการปฏิบติังาน
ต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มีการกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานทุกระดบั โดยกาํหนดเป็นดชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือใหก้ารควบคุมกิจกรรมดา้น
การบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได ้  นอกจากน้ียงัมีการระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียง
สาํคญัและกาํหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารอยา่ง
สมํ่าเสมอ   เช่น ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป มีการมอบหนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบใหก้บักลุ่มบุคลากรเพ่ือความ
มัน่ใจวา่มีระบบตรวจสอบ และคานอาํนาจกนัได ้ โดยมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีในการอนุมติั การประมวลผลขอ้มูล การบนัทึก
รายการหรือการบนัทึกบญัชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ออกจากกนัโดยเดด็ขาด   มี
การควบคุมภายในดา้นการเงินการบญัชี เก่ียวกบัการเกบ็เงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยมืทดรอง  ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบท่ีกาํหนด มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ มีการจดัเกบ็เอกสารทางบญัชีทั้งท่ีเป็นเอกสารและขอ้มูล
สารสนเทศไวอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด    

ในดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ปตท. มีการดาํเนินการตามระเบียบและขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น อาํนาจหนา้ท่ี วงเงินอนุมติั  การกาํหนดความตอ้งการพสัดุ  การตรวจ
รับ  การควบคุมและการเกบ็รักษาพสัดุ  และการตรวจนบัทรัพยสิ์น ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปตท. มีการวางระบบดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยา่งเพียงพอ ทั้งการสรรหา  การกาํหนดค่าตอบแทน  หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ  การพฒันาบุคลากร   การปฏิบติังานของบุคลากร และการส่ือสาร  เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ี ปตท. มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ปตท. มี
มาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีกาํหนดทุกคร้ัง ทุกรายการ โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
จะไม่ร่วมอนุมติัรายการนั้นๆ  ทั้งยงัมีการติดตาม และดูแลผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหน้โยบาย และคาํแนะนาํเก่ียวกบั ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ี ปตท. นาํมาปรับใชเ้ป็นกิจกรรมการควบคุมผา่นคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ในระดบัฝ่ายจดัการ ซ่ึงมีกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
กลัน่กรองและกาํกบัดูแลการบริหารจดัการในระดบัปฏิบติัการของ กลุ่ม ปตท. และภายใน ปตท. ตามลาํดบั โดยมีหน่วยงาน
รับผดิชอบส่วนกลาง คือ ฝ่ายความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และฝ่ายบริหารคุณภาพองคก์ร 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม (Security, Safety, 
Health and Environment : SSHE) เพราะถือเป็นหน่ึงในเกราะป้องกนัความเส่ียงท่ีสาํคญัยิง่ต่อการดาํเนินธุรกิจ บนเส้นทางของการ
กา้วไปสู่การเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมีผลการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ ควบคู่ไปกบัยทุธศาสตร์การเป็นบริษทัท่ีมีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการใชเ้ทคโนโลยแีละการพฒันานวตักรรมธุรกิจพลงังานสีเขียว หรือ  Technologically Advanced 
and Green National Oil Company (TAGNOC) ของ ปตท.   

โดย ปตท. ไดก้าํหนดกรอบการบริหารจดัการดา้น SSHE กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE Management Framework) ข้ึน
เพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งและกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานเชิงบูรณาการของ กลุ่ม ปตท. ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ภายใตก้รอบการ
บริหารจดัการดา้น SSHE ปตท. แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ไวอ้ยา่งชดัเจนใน “นโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท.”  โดยมี 
“มาตรฐานการจัดการด้านความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม (PTT Group Security, Safety, Health and 
Environmental Management Standard: PTTG SSHE MS)” เป็นเสมือนธรรมนูญหรือขอ้กาํหนดพ้ืนฐานในการบริหารจดัการ
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ความเส่ียงดา้น SSHE ท่ีทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่ม ตอ้งนาํไปปฏิบติัโดยประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะและความเส่ียง
ของธุรกิจนั้น ๆ   ในปี 2556 ปตท. มีการปรับปรุงกระบวนการท่ีสาํคญั ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการดา้น SSHE มีความชดัเจน อีกทั้ง
ช่วยเพ่ิมความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 

 การบริหารนโยบายสู่การปฎบิัติชัดเจนมากขึน้ ปตท. ไดท้บทวนและปรับปรุง PTT Group SSHE target 2020 เพ่ือให้
ชดัเจน และมีการถ่ายทอดค่าเป้าหมายไปในระดบัสายงาน/บริษทัในกลุ่ม ปตท. และไดมี้การขยายผลการประยกุตใ์ช้
มาตรฐานการจดัการดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม (PTT Group Security, Safety, Health 
and Environmental Management Standard: PTTG SSHE MS) เพ่ือให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. มีการบริหารจดัการ 
SSHE อยา่งเป็นระบบภายใตม้าตรฐานและทิศทางเดียวกนั  

 ปรับปรุงกระบวนการทบทวนโดยคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. การตรวจ
ประเมนิและทวนสอบ (Audit/Assurrance) และประกนัความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูลผลการดาํเนินงาน  

มีการปรับปรุงกระบวนการทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการดา้น SSHE ตาม PTT Group 
SSHE Management Framework รวมทั้งกลัน่กรองเป้าหมายและแผนกลยทุธ์ต่างๆ และมีการพฒันามาตรฐาน 
Protocol และขั้นตอนดาํเนินงานในการตรวจประเมินดา้น SSHE รวมถึงปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการ และเครือง
มือในการจดัเกบ็และรายงานขอ้มูลตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้น SHE และก๊าซเรือนกระจกกลุ่ม ปตท. ใหเ้หมาะสม
กบัลกัษณะและกระบวนการบริหารจดัการของ กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสอดคลอ้งและเพ่ิมความถกูตอ้งแม่นยาํของขอ้มูล
ตามมาตรฐานสากลฉบบัล่าสุด  

 การกาํกบัดูแลโดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและการมส่ีวนร่วมของกลุ่ม ปตท.  
ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายกาํกบัดูแลดา้น SSHE ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ตาม PTT Way of Conduct และดาํเนินการ
ตามนโยบายฯ และมีการกาํหนด PTT Group SSHE Strategic Initiatives ปี 2557ร่วมกบัหน่วยงาน QSHE ของ ปตท. 
และบริษทัใน กลุ่ม ปตท. รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้ดา้น SSHE กลุ่ม ปตท.เพ่ือบูรณาการพลงัร่วมองค์
ความรู้และบุคลากรดา้น SSHE กลุ่ม ปตท. อยา่งย ัง่ยนื  

อน่ึง รายละเอียดผลการดาํเนินงานดา้น SSHE สามารถดูเพ่ิมเติมไดใ้นรายงานความยัง่ยนื ปี2556 (Corporate 
Sustainability Report 2013) 
9.5.4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)   
 ดว้ยวสิัยทศัน์ของคณะกรรมการ ปตท.ในการจดัตั้ง บริษทั พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ข้ึน  เพ่ือเป็นศูนยร์วม
การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่าใชจ่้าย  ลดปริมาณงานท่ี
ซํ้ าซอ้น เพ่ิมศกัยภาพทางดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีทีของแต่ละบริษทั ตลอดจนเพ่ิมอาํนาจต่อรองในการจดัหาของ ปตท. และ
บริษทัในกลุ่ม ปตท.  โดย  PTTICT  สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง เป็นกาํลงัสาํคญัใหก้บั ปตท. และบริษทัใน
กลุ่ม ปตท. เป็นอยา่งดี 
 คณะกรรมการ ปตท. ยงัตระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการเกบ็รักษา
ขอ้มูลทางอิเลคทรอนิคส์โดยดาํเนินงานผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
ปตท. ซ่ึงกาํหนดให้มีการสอบทานระบบสารสนเทศท่ีใชส้ําหรับการบริหารงานต่างๆ และจดัทาํรายงานการควบคุมภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง   ในปี 2556 แมว้า่จะเกิดเหตุการณ์ผูชุ้มนุมประทว้งปิดลอ้มอาคารสาํนกังานใหญ่  ปตท. เป็นเหตุให้ ปตท. ตอ้งดาํเนินการ
เปิดใชส้ถานท่ีปฏิบติังานสาํรองพร้อมทั้งจดัหาและใชง้านอุปกรณ์ไอซีทีและระบบสารสนเทศสาํรองแทนการใชง้านตามปกติเพ่ือ
รองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  ปตท. สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่มีการหยุดชะงกั  และยงัดาํเนินการทบทวนระบบงาน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีความสาํคญัต่อธุรกิจและเขา้รับการตรวจประเมินการธาํรงรักษามาตรฐาน ISO/IEC27001 (Information Security 
Management System – ISMS) ในการรักษาปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศ และไดรั้บการรับรองมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง พร้อม
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ทั้งเขา้รับการตรวจประเมินยกระดบัมาตรฐานในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) 
จาก มอก.22301-2553 เป็นมาตรฐาน ISO22301 

นอกจากน้ี คณะกรรมการ ปตท. ยงัไดด้าํเนินการสนบัสนุนให ้ปตท. พฒันาระบบสารสนเทศสร้างนวตักรรมเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัทางธุรกิจทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพทดัเทียมกบับริษทัชั้นนาํของโลก  โดย 
ปตท. ไดข้ยายการนาํระบบ SAP ECC6.0  มาใชง้านร่วมกบับริษทัในกลุ่มของ ปตท. (โครงการ SAP Roll out) ภายหลงัการประสบ
ความสําเร็จในการนาํมาใชง้านเป็นระบบงานหลกัองค์กรของ ปตท. โดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. ไดน้าํมาใชใ้นการรวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจเช่นเดียวกบั ปตท.   ลดความซํ้ าซ้อนของขอ้มูลในการใชง้านบนระบบสารสนเทศขนาดเล็ก (Legacy 
System) และเช่ือมโยงขอ้มูลจากบริษทัในกลุ่ม ปตท. มาสรุปผลรายงานต่อผูบ้ริหารไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้การ
คิดคน้นวตักรรมใหม่เพ่ือสนบัสนุนกระบวนการรับ-จ่ายเงินใหมี้ประสิทธิภาพรวดเร็วยิง่ข้ึน  โดยพฒันา Payment Gateway ซ่ึงใช้
ระบบ Direct Approved เป็นเคร่ืองมือช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทาํธุรกรรมทางการเงินให้แก่ ปตท.  ลูกคา้ และธนาคารไดเ้ป็น
อยา่งดี สาํหรับการวดัผลการดาํเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมาย ปตท. ไดพ้ฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เดิมท่ีมีอยู่ให้สามารถรองรับนโยบายและโครงสร้างองค์กรท่ีเปล่ียนแปลงตามธุรกิจ ไดแ้ก่ การพฒันาปรับปรุงระบบ COACH 
ระบบ Balanced Scorecard และระบบ Key Performance Indicators : KPIs ตามแนวทางการพฒันาเป็นองคก์รชั้นนาํท่ีไดรั้บ
มาตรฐาน Thailand Quality Award (TQA) ทัว่ทั้งองคก์ร นอกจากน้ีผลงานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 
ปตท. ยงัไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศในการประกวด ICT Excellence Award ซ่ึงจดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีจนถึงปัจจุบนั 
9.5.5 ระบบตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน 
 สํานักตรวจสอบภายใน  เ ป็นหน่วยงานอิสระ  รายงานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหน้า ท่ี ใน 

การสร้างความเช่ือมั่น (Assurance) และให้ค ําปรึกษา (Consulting) เพ่ือให้กระบวนการทํางานภายในองค์กร 
มีการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุวตัถุประสงคก์ารดาํเนินงานขององคก์ร  

สาํนกัตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจดัทาํ
แผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนการการดาํเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษทัในเครือทั้งในและ
ต่างประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 
และหน่วยงานกาํกบัดูแลเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งน้ีในการปฏิบติังานของสาํนกัตรวจสอบภายในไม่มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นท่ีมีความขดัแยง้
ระหวา่งหน่วยรับตรวจและสาํนกัตรวจสอบภายในท่ียงัหาขอ้ยติุไม่ได ้

 การประเมนิการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละคร้ัง โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผูค้วบคุมงาน และผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งไดจ้ดัให้มีการประเมินการควบคุมภายในดว้ย
ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ในองคก์รแบบผสมผสานดงัน้ี 

 จดัทาํแบบประเมินการควบคุมภายในรายบุคคล (Specific Questionnaire) สาํหรับผูบิ้หารระดบัฝ่ายข้ึนไปท่ี
ปฏิบติังานตามโครงสร้างของ ปตท. และผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังาน Secondmentบริษทัในกลุ่ม เพ่ือประเมินการ
ควบคุมภายในทั้งในระดบัองคก์รและระดบัฝ่ายงาน 

 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Facilitated Workshop) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในในระดบักิจกรรม มุ่งเนน้
กิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทาํงาน โดยผลการประเมินและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของกระบวนการและมีการติดตามโดยผูบ้งัคบับญัชา 
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ทั้งน้ีฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์รจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลวิเคราะห์ สรุปผล และจดัทาํรายงานการประเมินตนเองทัว่ทั้ง
องคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทาํหนา้ท่ีในการกลัน่กรอง ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทั้ง
วางแนวทางใหก้บัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี  นอกจากน้ียงัมีสาํนกัตรวจสอบภายในทาํ
การสอบทานเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าการควบคุมภายในท่ีมีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจาํทุกปี ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง
ไดมี้การกาํหนดวธีิปฏิบติัเพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข
อยา่งทนัท่วงที  ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในดา้นบญัชีการเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสาํนกังานตรวจเงิน
แผน่ดิน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายนอก  และนาํเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา เป็นรายไตร
มาสและรายปี 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ไดย้ึดถือและปฏิบติัตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซ่ึงกาํหนดในเอกสารคาํแนะนํา : การจัดทาํรายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจากน้ีทุกกลุ่มธุรกิจจะมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวดัผลการดาํเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั  (Key Performance Indicator : KPIs) อยา่งสมํ่าเสมอ    

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและสํานกัตรวจสอบ
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ  ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีของ 
ปตท.  ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ สํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มีจาํนวนเงินรวม 113,254,749 บาท  (หน่ึงร้อยสิบสามลา้นสองแสนห้าหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเกา้
บาท) 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ 
 จากผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของ ปตท.  ท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ไดท้าํการสาํรวจและ
ใหค้ะแนนตามโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2556 ในภาพรวม ปตท. อยูใ่นเกณฑ ์ "ดีเลิศ"  โดย
ในปี 2556 ปตท. ไดรั้บคะแนนเฉล่ียภาพรวมสูงกวา่ปี 2555 และหากเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มทรัพยากร บริษทัในกลุ่ม SET50 
และบริษทัในกลุ่มท่ีมี Market Capitalization 10,000 ลา้นบาทข้ึนไป  พบวา่ ปตท. มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัทั้ง
สามกลุ่ม ทั้งน้ี ผลสาํรวจดงักล่าวพิจารณาจากขอ้มูลท่ี ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ  โดยในปี 2556 ปตท. มีแนวปฏิบติัท่ีดี 
นอกเหนือจากเกณฑก์ารสาํรวจ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีดีต่อบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติแต่งตั้งนายปานปรีย ์  พหิทธานุกร กรรมการอิสระ ดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการ จึงมีความเป็นอิสระในการมอบหมายนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารงานของ ปตท.  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองเพ่ิมเติมอีกหน่ึงคณะ  คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาคญัอยา่งรอบคอบมุ่งเนน้
การสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ดงันั้น ในปัจจุบนั ปตท. มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
รวม 5 คณะไดแ้ก่   

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   
2.  คณะกรรมการสรรหา   
3.  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
4.  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   
5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
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 ปตท. ไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีส่งเสริมค่านิยม SPIRIT อยา่งเป็นระบบ โดยเนน้ในเร่ืองการใหผูบ้ริหารปฏิบติั
ตนเป็น  Role Modelและ Coaching  โดยมีการจดัทาํ SPIRIT Leader's Action Handbook และ Poster เผยแพร่แก่ผูบ้ริหารระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปทั้งหมดของกลุ่ม ปตท.  เพ่ือเป็นการรณรงคก์ารถ่ายทอดค่านิยมองคก์รไปสู่พนกังาน ผา่นการประชุมในท่ีต่างๆ 
ซ่ึงรวมถึงการถ่ายทอดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงเป็นหน่ึงในค่านิยมองคก์รดว้ย   

 การถ่ายทอดค่านิยมสู่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ผา่นนโยบายกลุ่ม ปตท. และกาํหนดใหค้่านิยม SPIRIT เป็นหน่ึงใน
นโยบายในการกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่ม (PTT Way of Conduct) 

 กาํหนดใหผู้บ้ริหารทาํการอบรม CG ใหก้บัพนกังานในช่วงปฐมนิเทศ  เพ่ิมช่องทางใหผู้บ้ริหารไดถ่้ายทอดนโยบาย 
CG ไปยงัพนกังาน เช่น จดัทาํ VDO ส่ือความถ่ายทอดผา่นช่องทาง  What's  news, Intranet, PR ภายใน และส่ือโทรทศัน์ 

 ริเร่ิมการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้น CG ไดแ้ก่ "CG Camp"  จดัรายการวทิยผุา่นเสียงตามสาย "CG Station"  และให้
พนกังานเรียนรู้ CG ดว้ยตนเองผา่น "CG E-Learning" ทาง Intranet  

 มีการจดัทาํ Agenda Base และนาํไปปฏิบติัเป็นวาระการประชุมผูน้าํระดบัสูงและผูบ้ริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทบทวนผลการดาํเนินงาน  โดยมีหวัขอ้ QSHE / SPIRIT / CSR / CG Talk เพ่ือเป็นช่องทางการส่ือความ CG และส่งเสริมการ
กระตุน้เตือน การรณรงคเ์ร่ืองการตระหนกัถึงการทาํงานอยา่งมี CG ดว้ย 
 
 ท้ังนีจ้าํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดงรายละเอียดในหมวด 8.1.6  การประชุมของคณะกรรมการ 
ปตท. แล้ว 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

 ปตท. ไดมี้การจดัทาํรายงานความยัง่ยนื (Corporate Sustainability Report) ประจาํปี 2556 เพ่ือเปิดเผยนโยบายและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจปกติ (in-process)   

ทั้งน้ี ปตท. จดัส่งรายงานความยัง่ยืน ปี 2556  พร้อมกบัรายงานประจาํปีให้กบัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้กบัผูท่ี้สนใจบน
เวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
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11. การควบคุมภายใน 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหารความเส่ียงองคก์รมีหนา้ท่ีการประเมิน

การควบคุมภายใน โดยการจดัทาํแบบประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเองรายบุคคลสาํหรับผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึน
ไปท่ีปฏิบติังานตามโครงสร้างของ ปตท. และผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังาน Secondment บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงคลอบคุลมหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ โดยอา้งอิงกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission  : COSO  ซ่ึงกาํหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจาํเป็นในการควบคุมภายในไว ้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุม
ภายในองคก์ร (Control Environment)  (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  (3) การควบคุมการปฏิบติังาน (Control 
Activities)  (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication)  และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring 
Activities) 

โดยสาํนกัตรวจสอบภายในไดส้อบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการ
ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินการตามแนวทาง/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาการควบคุมภายในแลว้สรุปไดว้า่ 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม  โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการจดัการ ปตท.  คร้ังท่ี 21/2551 เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2551 ไดแ้ต่งตั้ง นางสาว นิตยา ดิเรก
สถาพร ให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัตรวจสอบภายใน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 เน่ืองจาก    เป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความเขา้ใจธุรกิจของ ปตท.เป็นอยา่งดี  ประกอบกบัมีประสบการณ์ในงานบญัชีการเงิน และงานบริหารความเส่ียงทาง
การเงินของ ปตท. ทั้งในระดบัธุรกิจและในภาพรวม จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดมี้การพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานและความดีความชอบ
ประจาํปีของผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัตรวจสอบภายใน 

ประวตัหัิวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 
อายุ  56 ปี 
ประวตัิการศึกษา 
-บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Master of Business Administration (Finance) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
ประวตัิการอบรม 
-สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP)  
-Harvard Business School , Finance for Senior Executives    
-สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) Nida – WhartonExecutive Leadership Program 
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-สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 91/2011 
ประวตัิการทาํงาน 
- 2544 -2549   ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงการเงินและนโยบายสินเช่ือ ปตท.   
- 2549 -2551   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บญัชีการเงิน บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
-2552-ปัจจุบนั     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาํนกัตรวจสอบภายใน ปตท.  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการสําคัญทีเ่กีย่วข้อง 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

งานกาํกบัดูแลการปฎบัิตงิานของบริษัท  (Compliance)  

ปตท. มีการกาํหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององคก์ร  ประกอบดว้ย 

- สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดูแลติดตามใหก้ลุ่มบริษทั ปตท./คณะกรรมการ ปตท./
คณะกรรมการจดัการของ ปตท. /ผูบ้ริหาร/หน่วยงาน  ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการเป็นรัฐวสิาหกิจและบริษทัจดทะเบียน 
รวมทั้งระเบียบบริษทั และขอ้บงัคบั ปตท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวม ติดตามขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบ
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ือสาร ใหค้วามรู้ คาํปรึกษา เร่ืองกฎระเบียบภายนอกดา้นการเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษทัจดทะเบียน โดย
แปลความ/สรุปเรียบเรียง เพ่ือใหบุ้คคล/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

- สํานักกฎหมาย รับผดิชอบกาํกบัดูแลงานดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจรวมทั้งกฎหมายดา้นการเป็น
บริษทัจดทะเบียน กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ความปลอดภยัในอุตสาหกรรม กฎหมายพลงังาน คดีศาลปกครอง กฎหมายระหวา่ง
ประเทศ เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจขององคก์รเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ของรัฐ ใหค้าํปรึกษาประเดน็ขอ้
กฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ / กลุ่มบริษทั ปตท. เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานมีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย โดยเฉพาะการทาํธุรกรรม
ใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือใหก้ารประกอบธุรกิจมีความคล่องตวั 

- สํานักตรวจสอบภายใน รับผดิชอบในการประเมินประสิทธิภาพและความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของทั้งองคก์ร รวมทั้ง บริษทัในเครือ 
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12.   รายการระหว่างกนั  

12.1 รายการระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้น  

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2555 และ 2556 บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบัผูถ้ือหุน้  ดงันี้   

 

บริษทั ความสมัพนัธ ์ รายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

(ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

( ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

( ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถ้ือหุน้ใหญ่  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  205.86 – – 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 10,000.00 7,000.00 6,000.00 
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12.2 รายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั บริษัทร่วม และบริษัทอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั  ปี 2554 และ ปี 2555 และ ปี 2556 ทีผ่่านมามีดังนี ้

   12.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

2,083.08 2,220.87 2,233.74 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง  นายไพรินทร์  ชูโชติ
ถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ บมจ. 
ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte Ltd 

41,684.92 78,795.06 165,832.68 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

14,023.53 19,096.48 8,224.63 -  ปตท.  ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 

3.90 6.73 4.84 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

23.91 36.63 42.32 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

3,862.95 4,713.40 5,669.58 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 
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PTT (Cambodia) 
Limited 

3,612.68 3,989.83 3,615.53 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd. 2,333.77 3,005.96 2,772.90 - PTT (Cambodia) Limited  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) Limited 
ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International 
Trading DMCC 

2,886.51 3,602.10 3,329.45 - PTT International Trading Pte Ltd  ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 ( ปตท.ถือหุน้ PTT International 
Trading Pte Ltd ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

245.70 46.66 1,083.88 - บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
สยาม จาํกดั 

114.46 198.42 219.37 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company 
Limited  

   ถือหุน้ร้อยละ 49 
(บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุน้ 

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
ร้อยละ 100) 

(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 
65.29) 

–––– 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ จาํกดั 

90.19 126.81 144.38 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

34,538.52 36,978.66 36,320.37 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
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บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 
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บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ดิ้ง จาํกดั 

1.13 0.99 1.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 51.05 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จาํกดั 

7.27 8.03 8.16 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
เป็นประธานกรรมการของ บจ. พทีีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั อมตะ 
จดัจาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

1,360.21 1,878.58 2,155.77 - บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

21.57 2.88 0.96 15 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงิน
ลงทุนส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของหุน้ทั้งหมดให ้บจ.โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้ ร้อย
ละ 100  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บจ.
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั พทีีที 
แอลเอน็จี จาํกดั 

244.48 0.07 0.31 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

0.54 0.56 0.44 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอม
เพลก็ซ์ จาํกดั 

- - 0.19 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
 หุน้ ร้อยละ 50 

–––– 
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บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 
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 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั ทรานส์ 
ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

1.00 1.32 22.35 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จาํกดั 

4,174.84 4,017.15 5,511.88 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 
นํ้าเยน็ จาํกดั 

1,131.29 1,735.11 1,936.04 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

653.44 641.45 564.71 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
   ถือหุน้ ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ บจ. ปตท. อินเตอร์ 
    เนชัน่แนล ร้อยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที อาซาฮี 
เคมิคอล จาํกดั 

690.85 3,588.96 4,174.43 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม      

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 8,444.12 9,694.25 - -  ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิต 
   ไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น  
   บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

–––– 
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บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

7,905.39 10,360.95 - -  ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั พีทีที  
   ยทูิลิตี้ จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั โกลบอล  
   เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

156,125.06 172,108.00 157,213.43 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-   กรรมการของ ปตท. ( นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ จารุจินดา)  เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์ โฆษิตไพศาล) เป็น 
    กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
   ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

72,604.35 74,360.05 75,877.53 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ   นายวริัตน ์  
   เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  
   รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

234.75 266.12 32.83 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG 
Sdn. Bhd. 

207.92 13.58 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์
เพาเวอร์ จาํกดั 

2,589.59 3,065.23 3,242.82 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 73.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นประธาน 
  กรรมการของ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร์ 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

0.39 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 9.19 

-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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12.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

176,189.04 194,664.70 122,293.03 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ) เป็นกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ  นายสรัญ  รังคสิริ) 
เป็นกรรมการของ บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.ไออาร์พีซี 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

107,074.69 99,812.67 126,559.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์   
   นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

36,385.47 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

––– 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์ และ 
การกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

231,382.48 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 23.79 22.80 6.64 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วน
ที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมด
ให ้บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที 
โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั พทีีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 

0.49 1.10  0.74 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   
    ร้อยละ 60 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
  ร้อยละ 48.89)  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร วงศส์ินอุดม) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. พทีีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 
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   12.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที โกลบอล 
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

72,525.32 365,362.80  361,605.26 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล  และ บมจ. 
    ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ควบรวมบริษทั 
   เป็น บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

- - 21,308.84 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) และ  
บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ ไดค้วบรวมกนัเป็น  
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั เมื่อวนัที่  
10 มกราคม 2556 

- ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 
20     30.31 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โก

ลบอล  
เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 11.88 
22     (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 

49.10) 
- บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ ถือหุน้ ร้อยละ 27.71 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวรีศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการของ  บจ. โกลบอล เพาเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จาํกดั 

- - 887.55 23 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงิน
ลงทุนส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 25 ของหุน้ทั้งหมดให ้ บจ.โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

24 - บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
ถือหุน้ ร้อยละ 25  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 
2556 (ปตท. ถือหุน้ บจ.โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 30.10) 

––– 
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12.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทั ระยอง 
โอเลฟินส์ จาํกดั 

19,132.82 21,706.11 15,104.19 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ร้อยละ 14.27    
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซีโปลิเมอร์ ร้อยละ 
 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษทั ไทยพารา – 
ไซลีน จาํกดั  

262.85 229.90 6.69 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการ  บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

17.72 893.04 824.47 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นประธานกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส  

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั  

12,469.73 13,649.07 13,247.45 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท ์)   
   เป็นกรรมการ ของ  บจ. ราชบุรีพาเวอร์ 

บริษทั บางกอก 
โพลีเอททีลีน จาํกดั 
(มหาชน) 

1.06 0.97 0.54 - ณ 30 สิงหาคม 2556 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ 
    การคา้ 
     ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

–––– 

บริษทั วนีิไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

374.75 474.55 375.61 -  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ  
   24.98 (ปตท. ถือหุน้บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.89) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. วนีิไทย 

บริษทั พทีีที 
โพลีเอทิลีน จาํกดั 

14,343.04 20,299.99 9,664.06 - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ 
     การคา้ 
    ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั นํ้ามนั ไออาร์พีซี
จาํกดั 

- 1.16 0.78 - บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) 
เป็น 
   กรรมการของ บจ.นํ้ามนั ไออาร์พีซี 
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12.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ)  

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
ปี 2554 

(ล้านบาท) 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 
ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ไทยออยล ์
มารีน จาํกดั 

202.68 159.83 83.81 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์ โฆสิตไพศาล ) เป็น 
    กรรมการ ของ บจ. ไทยออยลม์ารีน 

บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั 4.30 6.56 8.93 - บจ. ไทยออยล ์เอทานอล ถือหุน้ ร้อยละ 50  
  (บมจ. ไทยออยลถ์ือหุน้ไทยออยล ์เอทานอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. ทรัพยท์ิพย ์

บริษทั ไทย โอลิโอเคมี 
จาํกดั 

19.21 115.12 - - บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.89) 

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี 
โพลีออล จาํกดั 

0.28 2.37 1.04 - บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
26     (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 

38.51) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
    กรรมการของ บจ.ไออาร์พีซี โพลีออล 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั - - 14.08 27 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงิน
ลงทุนส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
40 ของหุน้ทั้งหมดให ้บมจ.พทีีที โก
ลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ถือหุน้ ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 
2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั บางปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จาํกดั 

- - 156.35 28 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงิน
ลงทุนส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 25 ของหุน้ทั้งหมดให ้ บจ.โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้ 
ร้อยละ 25  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ 
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 
30.10) 

––– 
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12.2.1  รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ)  

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
ปี 2554 

(ล้านบาท) 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 
ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- - 0.08 29 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงิน
ลงทุนส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของหุน้ทั้งหมดให ้บจ.โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้ 
ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ 
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 
30.10) 

–––– 

รวม 1,032,312.03 1,151,963.63 1,152,385.78   
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12.2.2  รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

 
บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

91,728.35 106,662.98 115,257.87 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง  นายไพรินทร์  
ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ 
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช) เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte Ltd 

20,587.73 42,864.24 24,924.81 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 

PTT (Cambodia) Limited 385.67 510.16 605.70 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

14,689.32 17,574.03 19,172.98 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
สยาม จาํกดั 

21,164.54 28,680.55 31,093.71 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited  
ถือหุน้ ร้อยละ 49 

(บมจ. ปตท. สผ. ถือหุน้ PTTEP Offshore 
Investment Company Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

 
ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้
ปลีก จาํกดั 

25.47 25.88 26.76 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง)  เป็นประธาน 
  กรรมการของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

PTTEP Oman 
Company Limited 

2,377.51 3,637.68 4,183.76 - PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุน้ ร้อยละ 100 
(บมจ. ปตท.สผ. ถือหุน้ PTTEP Offshore 
Investment CompanLimited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ มาร์
เกต็ติ้ง จาํกดั 

0.42 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พซีี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์) เป็น
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็นกรรมการของ บจ. พทีีที  
โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ 
จาํกดั 

263.30 238.41 136.31 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- 11.17 18.83 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
เป็นประธานกรรมการของ บจ. พทีีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 
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12.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

115.07 102.78 129.79 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ร้อยละ 51.05 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

35.38 34.50 46.41 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

541.00 1,710.05 3,008.50 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Corporation 

- 0.58 13.20 -  Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- 941.50 - -  PTT International Trading Pte Ltd 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ PTT International Trading Pte 

Ltd ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

- - 55.54 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTTEP Australasia 
(Ashmore Cartier) Pty 
Limited 

- - 1,749.26 - PTTEP Australia Perth Pty Limited   ถือหุน้ 
ร้อยละ 100 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุน้ PTTEP 
Australia Perth Pty Limited ร้อยละ 100) 

  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      

บริษทั ทรานส์  
ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

1,270.94 1,133.39 1,305.96 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

Orange Energy Limited 6,592.08 5,654.06 8,966.38 - PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ถือหุน้ ร้อยละ 53.9496 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุน้  
 PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.
 ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 4,698.81 5,050.81 8,008.75 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited ถือหุน้ ร้อยละ 25.0009 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ร้อยละ 100 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.  
       ร้อยละ 65.29) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

17,553.19 22,923.66 21,523.32 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited ถือหุน้ ร้อยละ 25.50 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ร้อยละ 100 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ.  
    ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัทร่วม       
บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

195,878.37 201,666.11 187,022.40 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-   กรรมการของ ปตท. ( นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ จารุจินดา)  เป็นกรรมการของ  
    บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์ โฆษิตไพศาล) เป็นกรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ไทยออยล ์
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12.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

109,752.96 124,599.88 108,937.01 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ   นายวริัตน ์  
  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  
  รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั พทีีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 

6.77 15.01 6.03 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
    ร้อยละ 60 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พทีีที โกลบอล 
    เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร วงศส์ินอุดม) เป็น 
  ประธานกรรมการของ บจ. พทีีที เมนเทนแนนซ์  
  แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

924.82 1,133.29 1,436.64 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 9.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

18,346.59 21,938.84 22,670.96 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ) เป็นกรรมการ 
ของ  บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ  นายสรัญ  รังคสิริ)  
เป็นกรรมการของ บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.ไออาร์พีซี 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

17,240.91 11,160.50 17,379.53 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์   
   นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

181,900.30 - - -  ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 2,674.95 5,562.76 1,063.22 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
   ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.  
   พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
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12.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

278.96 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
   ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

––– 

บริษทั พทีีที ไอซีที 
โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

3.92 0.81 12.02 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็น 
 ประธานกรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั พทีีที โกลบอล  
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

50,498.03 256,399.32 187,275.56 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  

30  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

FST Aviation Services 
Limited - 0.58 1.15 

- PTT Philippines Corporation ถือหุน้ร้อยละ25  
- Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุน้ PTT  
  Philippines Corporation ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที เอนเนอร์ยี ่
โซลูชัน่ส์ จาํกดั - - 5.37 

-  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
    ร้อยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 
-   บมจ.ไออาร์พซีี ถือหุน้ร้อยละ 20 

–––– 
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12.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 
ทางท่อ จาํกดั  

55.89 49.35 53.84 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 0.00024 
- บมจ. บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 5.07 
- บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 90.72 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

326.35 659.99 132.15 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการ  บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

5,510.12 4,807.99 4,851.43 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นประธานกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั นํ้ามนัไออาร์พีซี 
จาํกดั 

- 28.18 337.30 - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
    กรรมการของ บจ.นํ้ามนั ไออาร์พีซี 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

197.55 274.53 422.47 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั  
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12.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั บริการเชื้อเพลิงการ
บินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- 336.40 807.84 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน 
จาํกดั 

- 39.12 15.60 - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ   
    การคา้ 
    ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั ไทยออยลม์ารีน 
จาํกดั 

- 6.33 23.84 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์ โฆสิตไพศาล ) เป็น 
    กรรมการ ของ บจ. ไทยออยลม์ารีน 

บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั - 346.15 839.81 -  บจ. ไทยออยล ์เอทานอล ถือหุน้ ร้อยละ 50 
   (บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ บจ. ไทยออยล ์ 
   เอทานอล ร้อยละ 99.99  
   ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. ทรัพยท์ิพย ์

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั - - 1,730.32 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
   ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.  
   พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

รวม 765,625.27 866,781.57 775,252.33   
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12.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย       

Subic Bay Energy Co., Ltd. 22.26 22.38 20.03 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

1,279.41 1,244.10 1,124.15 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั 
(ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั  
พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส 
จาํกดั) 

1,160.89 1,201.03 1,201.89 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  
เป็นประธานกรรมการของ  บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุพฒันพงษ ์
   พนัธ์มีเชาว ์ นายชาครีย ์ บูรณกานนท ์) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส  

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

25.20 26.51 24.65 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

267.39 247.75 211.81 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

26.58 24.82 17.16 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมดให ้
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้ ร้อยละ 
100 ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บจ.         
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

57.89 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
เป็นประธานกรรมการของ บจ. พทีีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

66.92 85.35 61.98 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

0.33 1.45 1.42 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
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12.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 
PTT (Lao) Co., Ltd. - 5.86 8.93 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ 

 ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) 
 Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte., Ltd. 
(บริษทั ปตท. กรีน เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั)  

- 6.96 71.73 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ.ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่ 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd.  

- - 8.84 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
-  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จดัตั้ง
บริษทั เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2556 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  PTT Regional Treasury Center  

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั พทีีที อาซาฮี เคมิคอล 
จาํกดั 

- 12.39 37.46 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษทั พทีีที โกลบอล  
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

75.99 167.23 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท. 

ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 
บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

253.08 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
   (มหาชน) 

–––– 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

1.44 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์   
   นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 11.66 - - -  ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า 
    อิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั 
   โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

- 3.13 - -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ) เป็นกรรมการของ  
บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ  นายสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมการของ บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.ไออาร์พีซี 

บริษทั บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

- - 0.02 32 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน
ส่วนที่ถืออยู่ทั้ งหมด  คิดเป็นร้อยละ  25 
ของหุ้นทั้ งหมดให้  บจ .โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้ ร้อยละ 25  
ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บจ.โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 30.10) 
 

–––– 

รวม 3,249.04 3,048.96 2,790.07   
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12.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
12.2.4.1  รายการลกูหนี้การคา้   

 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย     

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

264.87 174.88 222.73 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง  นายไพรินทร์   
ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ 
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช) เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte Ltd 

925.06 4,551.17 29,824.34 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 

Subic Bay Energy  Co., 
Ltd. 

6,297.06 5,499.09 3,479.40 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation  

1.35 2.56 1.71 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation  

5.38 7.92 9.89 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

- - 0.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

253.61 971.29 1,002.91 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 
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12.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

PTT (Cambodia) Limited 508.03 589.67 694.68 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

15.66 38.97 123.14 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม 
จาํกดั 

18.68 42.65 34.87 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company Limited 
   ถือหุน้ร้อยละ 49 
(บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุน้ PTTEP 

Offshore Investment Company Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ
คา้ปลีก จาํกดั 

2,180.96 2,375.15 2,372.14 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
    กรรมการ ของ บจ.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

PTT (Lao) Co., Ltd. 364.59 458.19 677.05 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิ
เซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

- - 0.40 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

0.94 1.29 0.74 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
    เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอม
เพลก็ซ์ จาํกดั 

- - 0.07 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

0.37 0.20 0.34 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 
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12.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

134.94 326.52 381.92 -  บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ร้อยละ 80   
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  
   ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

3.82 0.09 
 

- - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วน 
  ที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด 
  ให ้บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั ถือหุ้น  
  ร้อยละ 100  ตัง้แต ่24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
  บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั ร้อยละ 30.10) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

15.76 246.31 - - PTT International Trading Pte Ltd ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   (ปตท.ถือหุน้ PTT International Trading Pte Ltd  
   ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

0.11 - 0.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

378.01 1,020.29 1,337.35 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

0.02 0.72 (0.01) -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

14.84 64.64 43.45 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุน้ ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ บจ. ปตท.สผ. 
   อินเตอร์เนชัน่แนล ร้อยละ 100 และ ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 

–––– 
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ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 262 

12.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 
นํ้าเยน็ จาํกดั 

87.22 148.60 145.36 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที อาซาฮี เคมิ
คอล จาํกดั 

271.77 1,589.93 1,835.69 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

1,552.78 1,102.23 - -  ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั พีทีที  
   ยทูิลิตี้ จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั โกลบอล เพาเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

–––– 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

7,770.49 11,019.00 14,867.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-   กรรมการของ ปตท. ( นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ จารุจินดา)  เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์ โฆษิตไพศาล) เป็นกรรมการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. 
ไทยออยล ์

บริษทั ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

205.67 184.36 153.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ   
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

4,164.91 6,961.50 5,164.80 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ   นายวริัตน ์  
   เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  
   รีไฟน์นิ่ง 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

139.21 138.90 148.89 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ 
จาํกดั 

262.41 562.55 623.52  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 73.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็นประธาน 
  กรรมการของ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร์ 
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12.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

14,753.85 12,384.29 4,995.39 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ) เป็นกรรมการของ  
บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ  นายสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมการของ บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.ไออาร์พีซี 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 787.08 885.66 - -  ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั  บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย)    จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั  
โกลบอล   เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

––– 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

8,041.25 12,685.11 10,448.20 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์   
   นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

- - 3,079.36 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) และ  
บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ ไดค้วบรวมกนัเป็น  
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั เมื่อวนัที่  
10 มกราคม 2556 

- ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 
    30.31 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 
- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 11.88 
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 
-  บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์ ถือหุ้น ร้อยละ 27.71 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวรีศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการของ  บจ. โกลบอล เพาเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่
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12.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที โกลบอล  
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

21,970.89 26,427.42 33,667.80 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั พทีีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 

- 0.09 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   ร้อยละ 60 
  (ปตท. ถือหุน้ พทีีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร วงศส์ินอุดม) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. พทีีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 3.27 1.73 - - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
   อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้บมจ. 
   พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 ตั้งแต่  
   2 พฤษภาคม 2556  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล   

   เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 
จาํกดั 

1,573.61 3,905.50 3,058.43 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอส์ ถือหุน้ ร้อยละ 14.27   
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอส์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

11.54 71.26 65.49 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นประธานกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- - 0.09 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วน 
  ที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด 
  ให ้บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้  
  ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้  
  บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั 
 

(1.11) 0.29 283.45 -  บมจ. ไทยออยล ์จาํกดั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการ  บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั บางกอก 
โพลีเอททีลีน จาํกดั 
(มหาชน) 

0.05 0.02 - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

–––– 

บริษทั วนีิไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

34.12 32.06 36.74 -  บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้ 
   ร้อยละ 24.98 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.    
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. วนีิไทย 

บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอ
เรชัน่ จาํกดั 

- - 326.95 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
   อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุน้ทั้งหมดให ้ 
   บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้  
   ร้อยละ 25  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้  
   บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 30.10) 
 

 

––– 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
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12.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 1,590.17 1,341.95 1,484.14 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท ์)   
   เป็นกรรมการ ของ  บจ. ราชบุรีพาเวอร์ 

บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน 
จาํกดั 

1,443.34 4,121.43 -  - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
    ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั ไทยออยลม์ารีน จาํกดั 29.57 3.76 10.74 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์ โฆสิตไพศาล ) เป็น 
    กรรมการ ของ บจ. ไทยออยลม์ารีน 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั - - 2.23 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
   อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้บมจ. 
   พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 ตั้งแต่ 
   2 พฤษภาคม 2556  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล   
   เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั 0.34 - 1.23 - บจ. ไทยออยล ์เอทานอล ถือหุน้ ร้อยละ 50  
  (บจ. ไทยออยลถ์ือหุน้ไทยออยล ์เอทานอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. ทรัพยท์ิพย ์

รวมลูกหนีก้ารค้า 76,076.49 99,939.24 120,606.11   

หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (344.88) (323.26) (301.88)   

รวมลูกหนีก้ารค้าทั้งหมด 75,731.61 99,615.98 120,304.23   
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย      
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

10.32 48.80 11.07 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง  นายไพรินทร์   
ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ 
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte Ltd 

5.62 12.50 38.93 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

275.18 7.23 5.96 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

3.42 2.25 0.75 - บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

11.18 8.97 9.43 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษีท พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

3.90 6.70 7.47 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
    เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 0.25 - - - บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited 
 ถือหุน้ ร้อยละ 49 
    (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุน้ PTTEP Offshore Investment 
 Company Limited ร้อยละ 100 
 ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

0.83 0.72 - - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
 อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมดให ้
 บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
- บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บจ. โกลบอล 
 เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี จาํกดั 17.34 25.35 17.96 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
PTT (Cambodia) Limited 3.52 5.38 10.66 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
PTT (Lao) Co., Ltd. - 0.10 0.70 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ ร้อยละ 100 

 (ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 
–––– 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 5.18 5.97 7.27 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์  
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

4.65 6.26 7.06 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
- บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็นกรรมการของ บจ. พทีีที  
โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

บริษทั พทีีทีอีพี เซอร์วสิเซส 
จาํกดั 

0.10 0.29 0.67 - บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้ร้อยละ 25 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุน้ร้อยละ 75  

–––– 
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จาํกดั 

1.58 9.14 22.17 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ 
ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

8.17 6.90 9.95 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ 
ของ  บจ.ธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั พทีีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั 
(ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีทีที 
เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส จาํกดั) 

22.13 23.98 24.84 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  
   เป็นประธานกรรมการของ  บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุพฒันพงษ ์
   พนัธ์มีเชาว ์ นายชาครีย ์ บูรณกานนท ์) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส  

บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

10.05 17.61 18.23 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ดิ้ง จาํกดั 

1.91 7.72 8.42 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 51.05 
 (ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จาํกดั 

7.54 7.62 7.01 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.กรีนเอน็เนอร์ยี ่ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

21.37 25.40 30.82 - PTT Green Energy Pte. Ltd. ถือหุน้ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้ PTT Green Energy Pte. Ltd. ร้อยละ 100) 

––––  

PTT Green Energy Pte., Ltd. 
(บริษทั ปตท. กรีน เอน็เนอร์
ยี ่จาํกดั) 

- 6.96 78.69 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ.ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่ 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd. 

- - 11.23 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จดัตั้งบริษทั 
 เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2556 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  PTT Regional Treasury Center  

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. - - 0.53 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 
บริษทั พทีีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั - - 85.83 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

2.60 5.80 2.97 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
จาํกดั 

3.86 3.09 1.08 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที อาซาฮี  
เคมิคอล จาํกดั 

13.56 24.19 9.88 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จาํกดั 

1.28 1.63 2.43 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที เอม็ซีซี ไบโอเคม 
จาํกดั 

1.52 5.59 5.22 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
- ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Trans Thai-Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- - 0.37 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
- ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- - 0.14 - PTT International Holding Limited ถือหุน้ ร้อยละ 40 
 (บจ. พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส ถือหุน้ 
 PTT International Holding Limited ร้อยละ 100 
 ปตท. ถือหุน้ บจ. พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส ร้อยละ 100
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
- ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั พทีีที อินเตอร์ชัน่
แนล จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั  

–––– 
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทร่วม      
บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 
(มหาชน) 

18.48 6.60 15.28 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-   กรรมการของ ปตท. ( นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ จารุจินดา)  เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์ โฆษิตไพศาล) เป็นกรรมการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ไทย
ออยล ์

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 9.65 11.93 - - ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั ผลิตไฟฟ้า 
 อิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั 
 โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

–––– 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

4.09 4,115.36 10.28 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ   นายวริัตน ์  
  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  
  รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

 

1.43 2.11 2.83 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ36.44 
- บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 9.19 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี ่จาํกดั 

- - 10.27 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) และ  
บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ ไดค้วบรวมกนัเป็น  
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั เมื่อวนัที่  
10 มกราคม 2556 

- ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 
    30.31 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 
- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 11.88 
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 
บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์ ถือหุ้น ร้อยละ 27.71 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวรีศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการของ  บจ. โกลบอล เพาเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที เอนเนอร์ยี ่
โซลูชัน่ส์ จาํกดั  

3.76 2.01 2.61 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 20 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 15.51 17.35 - - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
 อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที  
 โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า 
นวนคร จาํกดั 

- 0.22 0.44 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษทั พทีีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จาํกดั 

233.96 182.50 90.31 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 40 
- บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็น 
 ประธานกรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

29.03 26.55 30.90 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์   
   นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

17.62 22.63 21.59 - ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ) เป็นกรรมการของ  
บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ  นายสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมการของ บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.ไออาร์พีซี 
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

Vietnam LPG Co.,Ltd. 0.67 0.64 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 45 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. 4.56 4.56 4.56 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 

- - 0.01 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 60 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร วงศส์ินอุดม) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. พทีีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั พทีีที โกลบอล 
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

284.35 38.49 33.38 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
 (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
 และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
 การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
 พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 1.81 0.04 - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน 
จาํกดั (มหาชน) 

1.02 0.01 - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

–––– 

บริษทั ระยอง โอเลฟินส์ จาํกดั 0.01 0.03 - - บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 5.91 
 (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท. มาร์ท จาํกดั 16.09 16.09 16.09 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ชาํระบญัชีแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

27.21 27.33 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั - - 14.96 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ 
 ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้ 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
 ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที  
 โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั - 0.01 - - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการ  บจ. ไทยพาราไซลีน 
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12.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั นํ้ามนัไออาร์พีซี จาํกดั  0.02 0.12 0.03 - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
    กรรมการของ บจ.นํ้ามนั ไออาร์พีซี 

บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี ่
เซอร์วสิ จาํกดั 

- - 0.15 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี ่เซอร์วสิ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- - 1.49 - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
 อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมดให ้
 บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
- บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บจ. โกลบอล 
 เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั ไทยแทงค ์เทอมินลั 
จาํกดั 

- - 0.01 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 51 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89)  
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวมลูกหนีอ้ืน่ 1,106.85 4,750.73 692.93   

หัก ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ (16.09) (16.09) (16.09)   

รวมลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 1,090.76 4,734.64 676.84   
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12.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะสั้น 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย      

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 153.98 60.26 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 51.05 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอม
เพลก็ซ์ จาํกดั 

- 0.75 0.28 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุน้  
 ร้อยละ 50 

––– 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

317.60 433.63 439.71 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

รวม 471.58 494.64 439.99   
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12.2.4.4 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย       
บริษทั พทีีที แอลเอน็จี จาํกดั - - 2,237.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

500.00 700.00 800.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
 กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

60.00 60.00 - - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ
อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมดให ้ บจ.
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด ถือหุ้ น 
ร้อยละ 100  ตัง้แต ่24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น 
บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั ร้อยละ 30.10) 

––––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

- - 280.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

37.17 34.02 37.51 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 

PTT (Lao) Co., Ltd. - 11.00 17.00 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ 
 ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ PTT (Cambodia) Limited 
 ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte., Ltd. 
(บริษทั ปตท. กรีน เอน็เนอร์
ยี ่จาํกดั) 

- 1,219.43 3,365.82 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ.ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่ 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd. 

- - 2,941.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
-  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จดัตั้งบริษทั
เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2556  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  PTT Regional Treasury Center  

รวม 5,420.99 2,024.45 9,678.33   
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12.2.5 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

12.2.5.1 รายการลกูหนี้อื่นระยะยาว 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       

บริษทั พทีีที อาซาฮี เคมิคอล 
จาํกดั 

- - 44.62 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       
บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม 
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

- - 4,113.67 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ   นายวริัตน ์  
   เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  
   รีไฟน์นิ่ง 

รวม - - 4,158.29   
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12.2.5.2 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย       
บริษทั พทีีที แอลเอน็จี จาํกดั 23,408.00 21,597.00 18,797.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

580.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

420.00 360.00 - - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ถือ
อยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมดให ้บจ.
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้ ร้อยละ 
100  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บจ.โก
ลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

4,191.97 3,480.58 2,668.17  
 

-  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั พทีีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั 
(ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557 
บริษทั พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล 
จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีทีที 
เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส จาํกดั) 

22,347.64 45,480.99 48,537.46 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  
เป็นประธานกรรมการของ  บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุพฒันพงษ ์
   พนัธ์มีเชาว ์ นายชาครีย ์ บูรณกานนท ์) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส  

บริษทั พทีีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จาํกดั 

1,750.10 1,540.00 990.00  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
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12.2.5.2 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาว (ต่อ)  
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

PTT (Lao) Co., Ltd. - 159.00 142.00 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุน้ 
   ร้อยละ 100   (ปตท. ถือหุน้  
   PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั พทีีที อาซาฮี  
เคมิคอล จาํกดั 

- 1,034.99 2,534.37 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม 52,697.71 74,232.56 74,249.00   
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12.2.6 รายการเจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
12.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ 

 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

8,123.38 16,233.58 17,521.55 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. ถือหุน้ส่วน
ที่เหลือ  

 

-  กรรมการของ ปตท. (นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง  นายไพรินทร์   
ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ 
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช) เป็นกรรมการ
และเลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte Ltd 

344.93 589.26 1,822.48 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 

PTT (Cambodia) Limited 54.16 73.46 139.15 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จาํกดั 

0.03 0.03 0.81 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้  
  ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
  ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน
กรรมการ ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

2,242.59 2,531.67 3,077.54 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั 1,933.00 4,917.47 4,566.26 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
-  PTTEP Offshore Investment Company 
   Limited ถือหุน้ ร้อยละ 49 

(บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุน้ 
PTTEP Offshore Investment Company Limited ร้อย
ละ 100) 

(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Oman Company 
Limited 

511.49 - - -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 1.85 1.36 11.49 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

2.81 1.51 0.65 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
    เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

PTT Philippines Corportion - - 5.51 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

 

PTT International Trading 
DMCC 

19.33 237.29 - - PTT International Trading Pte Ltd  
 ถือหุน้ ร้อยละ 100 ( ปตท.ถือหุน้ 
 PTT International Trading Pte Ltd 
 ร้อยละ 100 ) 

–––– 
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ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 283 

12.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี จาํกดั 148.38 154.41 209.31 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จาํกดั 

- 6.60 5.29 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จาํกดั 

207.38 198.31 245.14 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

–––– 

Orange Energy Limited 597.36 716.05 1,580.82 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 53.9496 
 บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO  
 ร้อยละ 100   
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

B8/32 Partners Limited 554.49 666.97 1,113.47 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 25.0009 
 บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

3,734.43 3,828.65 4,034.32 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 25.50 
 บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO  ร้อยละ 100 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

9,883.41 12,336.39 11,557.34 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-   กรรมการของ ปตท. ( นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ จารุจินดา)  เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์ โฆษิตไพศาล) เป็นกรรมการ 
และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. 
ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

9,329.15 9,349.17 9,475.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ   นายวริัตน ์  
   เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  
   รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

69.36 155.74 158.70 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 9.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

0.10 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

1,567.30 1,393.40 1,566.87 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์   
   นายสรากร  กลุธรรม) เป็นกรรมการของ  บมจ.บางจาก 
   ปิโตรเลียม 
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 12.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ)  
  

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

854.67 1,637.69 1,705.84 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ) เป็นกรรมการของ  
บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ  นายสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมการของ บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.ไออาร์พีซี 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
การกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

39.10 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  (มหาชน) 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 263.46 884.66 - - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุนส่วนที่ 
   ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ทั้งหมดให ้ 
   บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิ
คอล จาํกดั (มหาชน) 

17,021.70 21,078.96 15,652.08 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.ถือหุน้ส่วน

ที่เหลือ  
 

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 
ทางท่อ จาํกดั  

4.41 6.18 4.70 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 0.00024 
- บมจ.บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 5.07 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 90.72 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

333.01 300.92 255.23 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ 
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นประธานกรรมการ ของ  บมจ.ไทยลูบ้เบส 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั  - - 504.87 -  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 (ปตท.ถือ
หุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการ  บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

- 0.01 0.02 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 
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12.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- 72.68 86.33 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน จาํกดั - 7.03 - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ 
    การคา้ 
    ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั นํ้ามนัไออาร์พีซี จาํกดั - 1.05 36.78 - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ  38.51) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
    กรรมการของ บจ.นํ้ามนั ไออาร์พีซี 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั - - 209.76 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
   ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.  
   พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั - - 103.50 - บจ. ไทยออยล ์เอทานอล ถือหุน้ ร้อยละ 50  
  (บจ. ไทยออยลถ์ือหุน้ไทยออยล ์เอทานอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
   ประธานกรรมการของ บจ. ทรัพยท์ิพย ์

บริษทั ไทยออยล ์มารีน จาํกดั - - 6.00 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวรีศกัดิ์ โฆสิตไพศาล ) เป็น 
    กรรมการ ของ บจ. ไทยออยลม์ารีน 

รวม 57,841.29 77,380.50 75,657.33   
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12.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

1,139.41 1,135.50 
 

1,019.18 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายอรรถพล ใหญ่สวา่ง  นายไพรินทร์  ชูโชติ
ถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ บมจ. 
ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

5.18 7.48 20.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์  
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

0.78 0.54 0.95 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พซีี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์) เป็นประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ   
นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็นกรรมการของ บจ. พทีีที  
โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้
ปลีก จาํกดั 

6.43 10.45 10.71 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ 
  ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

- 0.82 2.39 -  บจ. บิซิเนส  เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
 ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้บจ บิซิเนส เซอร์วสิเซส   
    อลัไล   แอนซ์ ร้อยละ 25) 

- กรรมการของ ปตท.(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นประธาน 
  กรรมการ ของ  บจ.สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ 

บริษทั พทีีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั - - 0.05 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

27.23 14.38 26.97 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  ถือหุน้    
    ร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

103.37 200.12 292.33 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั 0.06 0.04 0.05 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
-  PTTEP Offshore Investment Company Limited 
ถือหุน้ ร้อยละ 49 

(บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุน้ 
PTTEP Offshore Investment Company Limited 
ร้อยละ 100) 

(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั พทีีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั 
(ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั 
พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล จาํกดั เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั) 

3.85 0.15 1.26 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส -   
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุพฒันพงษ ์
   พนัธ์มีเชาว ์ นายชาครีย ์ บูรณกานนท ์) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส  

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 6.12 6.20 6.16 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีทีอีพี เซอร์วสิเซส 
จาํกดั 

1.00 - - - บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุน้ร้อยละ 25 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล ถือหุน้ 
ร้อยละ 75 

–––– 

PTT International Trading  
Pte Ltd 

- 4.22 67.90 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา ประหารขา้ศึก) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ปตท. คา้สากล 
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บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี จาํกดั 1.24 2.47 0.74 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 
บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
จาํกดั 

12.94 1.05 1.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

–––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 2.98 2.48 6.99 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จาํกดั 

0.50 0.40 - - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
  หุน้ทั้งหมดให ้บจ.โกลบอล เพาเวอร์  
  ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้  
   ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556  
   (ปตท. ถือหุน้ บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
   จาํกดั ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จาํกดั 

1.69 0.80 2.07 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
    เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั พทีีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จาํกดั 

0.66 0.90 0.60 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

0.27 - 27.33 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
จาํกดั 

0.72 0.72 0.72 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 
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บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

PTT FLNG Limited - 0.75 0.53 - บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุน้    
ร้อยละ 50 

- บริษทั พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส จาํกดั 
 ถือหุน้ ร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุน้ใน บมจ. ปตท. 
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และพีทีที เอน็เนอร์ยี ่รี
ซอสเซส ร้อยละ 65.29 และ 100 ตามลาํดบั) 
-  ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั พีทีที 
อินเตอร์ชัน่แนล จาํกดั เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั  
พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส จาํกดั 

- กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  เป็นประธาน 
 กรรมการของ PTT FLNG Limited 

 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 0.66 0.66 0.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที อาซาฮี เคมิคอล 
จาํกดั 

2.37 2.28 2.69 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) 9.12 5.61 8.97 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-   กรรมการของ ปตท. ( นายทศพร ศิริสมัพนัธ์ ) เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ จารุจินดา)  เป็น 
    กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 
-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์ โฆษิตไพศาล) เป็นกรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

221.96 384.87 404.54 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์ นายสรากร   
 กลุธรรม) เป็นกรรมการของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

3.34 3.36 4.17 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 9.19 

-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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12.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
  

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 0.47 0.49 - - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
  ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ  
  100 ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้  

  บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็นกรรมการ และ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 0.49 0.50 - -  ณ 10 มกราคม 2556 รวมกบั บริษทั  
   ผลิตไฟฟ้าอิสระ(ประเทศไทย) จาํกดั เปลี่ยนชื่อ 
   เป็น บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 

––– 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

9.41 2.76 35.16 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ) เป็นกรรมการของ  บมจ.
ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ  นายสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมการของ บมจ.ไออาร์พีซี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.ไออาร์พีซี 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

27.37 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

––– 

บริษทั พทีีที โกลบอล  
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

- 20.45 172.20 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.ถือ

หุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 

14.44 29.21 39.74 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล  
  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร วงศส์ินอุดม) เป็นประธานกรรมการ 
    ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั พทีีที ไอซีที โซลูชัน่ส์
จาํกดั 

302.07 303.76 
 

334.82 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็น 
 ประธานกรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 
จาํกดั 

- 45.72 75.72 - ณ 31 ตุลาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23 ของหุน้ 
  ทั้งหมดให ้บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ 

––––– 
 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี ่จาํกดั 

- - 20.00 - บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) และ  
บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ ไดค้วบรวมกนัเป็น บจ. 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั เมื่อวนัที่  
10 มกราคม 2556 

- ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 

30.31 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 11.88 
48     (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 

49.10) 
-  บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ ถือหุน้ ร้อยละ 27.71 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวรีศกัดิ์   
   โฆสิตไพศาล) เป็นกรรมการของ  บจ. โกลบอล เพาเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่
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12.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 
บริษทั พทีีที เอนเนอร์ยี ่
โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

- 8.33 10.68 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 20 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
    ร้อยละ 20 
-  บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 20 

––––– 
 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

0.99 - 0.02 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอธิคม  เติบศิริ   นายวริัตน ์  
เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 
(มหาชน) 

19.97 16.06 16.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั 0.01 0.01 0.03 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 0.00024 
- บมจ.บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 5.07 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 90.72 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

56.15 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 31.80 31.80 31.80 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท ์)   
   เป็นกรรมการ ของ  บจ. ราชบุรีพาเวอร์ 
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12.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์ 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 
บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 8.58 2.06 - - ณ 30 สิงหาคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจ 
    การคา้ 
    ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที โพลีเอทิลีน 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั - - 0.64 - ณ 2 พฤษภาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุน้ 
   ทั้งหมดให ้บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 
   100 ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2556 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ.พทีีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ.พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประมินทร์  พนัทวศีกัดิ์) เป็น 
   กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั วนีิไทย จาํกดั (มหาชน) - - 0.34 -  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 
 24.98 (ปตท. ถือหุน้บมจ. พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล  ร้อยละ 48.89) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. วนีิไทย 

รวม 2,023.63 2,247.77 2,646.81   



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)               แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 296 

12.2.6.3 รายการเงินกูย้มืระยะสั้น 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย      
บริษทั พทีีที แอลเอน็จี จาํกดั 3,063.39 129.11 596.34 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จาํกดั 

34.50 277.59 373.23 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  
    เป็นประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังาน
ร่วม จาํกดั 

211.67 171.52 - - ณ 24 ธนัวาคม 2556 ปตท.จาํหน่ายเงินลงทุน 
 ส่วนที่ถืออยูท่ ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
 หุน้ทั้งหมดให ้บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
 จาํกดั 
- บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ถือหุน้  
  ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธนัวาคม 2556 (ปตท.  
  ถือหุน้ บจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั  
  ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษทั พทีีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั 
(ณ วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั  
พีทีที อินเตอร์ชัน่แนล จาํกดั เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่ 
รีซอสเซส จาํกดั) 

1,571.70 41.51 686.35 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์  
เป็นประธานกรรมการของ  บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุพฒันพงษ ์
   พนัธ์มีเชาว ์ นายชาครีย ์ บูรณกานนท ์) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอสเซส  

บริษทั พทีีที  แทงค ์เทอร์มินลั 
จาํกดั 

33.25 218.00 329.79 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที พีเอม็เอม็เอ จาํกดั - - 165.56 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 1,179.79 714.40 119.20 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ 
  ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 

รวม 6,094.30 1,552.13 2,270.47 
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 12.2.6.4 รายการเจา้หนี้อื่นระยะยาว 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษัทย่อย       
บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

0.17 0.35 0.24 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้
ปลีก จาํกดั 

- - 0.10 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ    
    100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชวลิต  พนัธ์ทอง) เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
จาํกดั 

13.15 12.43 11.70 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม 

บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

17.21 15.49 13.77 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.(นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็น 
   ประธานกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมการของ ปตท.(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการของ  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ  นายอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมการของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม) เป็นกรรมการ  
   และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ของ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.6.4 รายการเจา้หนี้อื่นระยะยาว (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค.2556) การบริหาร (ณ กุมภาพนัธ์ 2557) 

บริษทั พทีีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จาํกดั 

- 0.74 12.90 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็น 
 ประธานกรรมการ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 654.50 622.70 590.90 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชาครีย ์บูรณกานนท ์)   
   เป็นกรรมการ ของ  บจ. ราชบุรีพาเวอร์ 

รวม 685.03 651.71 629.61   
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12.3        รายการระหว่างกนัดงักล่าวเกดิจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมลีกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

(1) รายการระหวา่ง ปตท. กบัรัฐวสิาหกิจท่ีถือหุน้โดยรัฐบาล 

 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจาํนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรข้ึนไป ตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงใหรั้ฐวิสาหกิจไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อยา่งไรกต็าม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคา้งชาํระค่า
ซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบ้ียจากยอดคา้งชาํระดงักล่าว 

(2) รายการระหวา่ง ปตท. กบับริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะของรายการ 

(1) รายการธุรกจิปกต ิหรือรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ

ลกัษณะรายการ มูลค่าส้ินสุด 
ธันวาคม 2556 

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม ดังนี ้
          -  นํ้ามนัดิบ                       15.04   ลา้นบาร์เรล 
          -  ก๊าซธรรมชาติ      395,997.03   ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 
          -  ก๊าซแอลพีจี            97,677.03  เมตริกตนั 
          -  คอนเดนเสท                 12.05   ลา้นบาร์เรล 

183,718 ลา้นบาท 
 

การคาํนวณราคาซ้ือขายของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมนั้ นได้อ้างอิงจากราคาของ
ตลาดโลกและเป็นราคาท่ีผูร่้วมทุนของ
โครงการขายให ้ปตท. 

1.2           การซ้ือนํา้มนัเช้ือเพลงิ ดังนี ้
- นํ้ามนัอากาศยาน     2.36   ลา้นลิตร 
- นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว    76.61    ลา้นลิตร 

2,217 ลา้นบาท 
 

คณะกรรมการบริษทั ปตท.สผ.ไดอ้นุมติั
สัญญาซ้ือนํ้ ามันเ ช้ือเพลิงกับ  บริษัท 
ปตท.จาํกดั (มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี 
(2552 – 2556) โดยมีขอ้ตกลงและราคา
ซ้ือขายเป็นไปตามราคาอา้งอิงมาตรฐาน
ท่ีแข่งขันได้ในตลาด และมีเง่ือนไขท่ี
สมเหตุสมผล 

 *ขอ้มูล ณ ธนัวาคม 2556 

(3) รายการระหวา่ง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มการกลัน่ 

 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. ทาํสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจากบริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนัในเครือ  โดย ปตท. จะ
จดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูใ่นโรงกลัน่นํ้ ามนันั้นๆ  ลกัษณะของ
สัญญาท่ีสาํคญัสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่นํ้ ามนัตามรายละเอียดดา้นล่าง  นอกจากน้ี  ปตท. ยงัไดท้าํสัญญาซ้ือขายตราสาร
อนุพนัธ์กับบริษทัโรงกลั่นนํ้ ามันในเครือในการบริหารความเส่ียงราคาของนํ้ ามันดิบและผลิตภณัฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูปเพ่ือลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคา อยา่งไรกต็าม การบริหารความเส่ียงราคาฯข้ึนกบันโยบายของแต่ละบริษทันั้นๆ 
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 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) 

 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก TOP ในสัดส่วนขั้นตํ่าร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ใน
ราคาตลาด โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
12 เดือน  หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาไดใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงผดิสัญญา   

 ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาติให ้TOP เพ่ือใชใ้นโรงกลัน่ของบริษทัฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ 
โดยสัญญามีระยะเวลา 8 ปี (2548-2556) และระยะเวลา 15 ปี (2550-2565)  

ลกัษณะของสัญญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  (มหาชน)  (SPRC) 

 ผูถื้อหุน้ของ  SPRC  จะจดัหานํ้ามนัดิบตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย ปตท. จดัหาในสัดส่วนร้อยละ 36 ของกาํลงัการ
กลัน่ในราคาตลาด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 36 ของร้อยละ 70
ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดงักล่าว SPRC จะให้สิทธิ 
ปตท. และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั ในฐานะผูถื้อหุ้นในการพิจารณารับซ้ือส่วนเกินตามราคาท่ีตกลงกนัก่อนท่ีจะนาํไปเสนอ
ขายแก่บุคคลท่ีสาม 

ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาติให้ SPRC เพ่ือใชใ้นโรงกลัน่ของบริษทัฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี ( 2552 -2562 ) 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) 
ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดให ้BCP ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) และไดท้าํสัญญาการ

รับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement)  โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก BCP ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิต (ไม่รวมนํ้ามนัเคร่ืองบินและนํ้ามนัเตา ) ซ่ึงราคาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑเ์ป็นไปตาม
ราคาตลาด  ทั้งน้ีสัญญาทั้ง 2 ฉบบั จะส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิม
ดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2553 

ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาติให ้BCP เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม รวมระยะเวลา 10 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 3 
สิงหาคม 2552  โดยราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญาและเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและไอนํ้ ากบั BCP เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2551 โดย ปตท. ก่อสร้างโรงผลิตไอนํ้ าและ
กระแสไฟฟ้าท่ีมีกาํลงัการผลิตไอนํ้าขนาด 90 ตนัต่อชัว่โมง และไฟฟ้าขนาด 19.7 เมกกะวตัต ์เพ่ือจาํหน่ายสาธารณูปการท่ีผลิตได้
ให้บางจาก ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมิถุนายน 2553 โดยราคาซ้ือขายเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญาและเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางธุรกิจปกติ  

ปตท.ไดท้าํสัญญาการใชบ้ริการคลงัปิโตรเลียมและคลงัก๊าซกบั BCP โดยสัญญาน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2552 และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 รวมระยะเวลา 15 ปี อตัราคา่บริการเป็นไปตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั ไออาร์พีซี  จาํกดั (มหาชน) (IRPC)  
ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให ้IRPC  ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี 

ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  
ปตท. ทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูป กบั IRPC มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นระยะเวลา 1 ปี  

และจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี  ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  
ปตท. ทาํสัญญาใชบ้ริการคลงันํ้ามนั  IRPC จ.ชุมพร เพ่ือใชบ้ริการรับ เก็บรักษา และจ่ายนํ้ามนั มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2556 เป็นระยะเวลา 1 ปีและจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี 
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ปตท. จดัทาํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหก้บั IRPC เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วม มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2552 รวมระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์กบั IRPC ในการบริหารความเส่ียงของนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป
เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคา 

(4) รายการระหวา่ง ปตท. กบับริษทัในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

ลกัษณะรายการและสัญญากบั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) 

PTTGC  เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ระหวา่งบริษทั 
ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสอง
บริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และภายหลงัจากการควบรวมบริษทัระหวา่ง PTTAR กบั PTTCH 
แลว้นั้น บริษทัใหม่จะคงไวซ่ึ้งกิจการเดิมของทั้งสองบริษทั โดยกลุ่มธุรกิจท่ีมีรายการและสัญญาระหวา่งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของ PTTCH ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน  ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยทาํสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  

ในปี 2534 ปตท.ไดรั้บโอนสิทธิและภาระผกูพนัจาก ATC ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟิเนทกบั PTTCH อายุ
สัญญา 15 ปี นบัตั้งแต่ปี 2534 ต่อมา ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั PTTCH มีผลใชบ้งัคบั
ใชต้ั้งแต่ปี 2542 โดยท่ีสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบมีผลต่อเน่ืองไปอีก 12 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี สาํหรับสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติ มีผลต่อเน่ืองไปอีก 20 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 4 ปี 

ในปี 2538 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้15 ปี นับจากโรงงานเร่ิม
เดินเคร่ือง  และในปี 2547  ปตท. ไดแ้กไ้ขสัญญาซ้ือขายก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  ปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 380,000 – 470,000 ตนั/
ปี โดยสัญญาส้ินสุด 31 พฤษภาคม 2564 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี 

ในปี 2542 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทนกบั PTTCH โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2548 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี 

ในปี 2547 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดย ปตท. จดัส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี 
2549  เพ่ิมข้ึน 13,000 ตนัต่อเดือน เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการเพิ่มกาํลงัการผลิตโอเลฟินส์ของ PTTCH  จากการปรับปรุง
หน่วยการผลิตซ่ึงแลว้เสร็จในปี 2550 

ในปี 2549 ปตท.ได้ทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน กับบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
PTTCH  ระยะเวลาสัญญา 15 ปี นบัจากวนัท่ีโรงงานเร่ิมเดินเคร่ือง ปี 2553 โดยโครงสร้างราคาวตัถุดิบอีเทนจะแปรผนัตามราคา
ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในปี 2551 ปตท. ไดแ้กไ้ขราคาซ้ือขายวตัถุดิบ โดยแกไ้ขสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพนและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว(LPG) กบั PTTCH  สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2551 ซ่ึงอายุสัญญายงัคงไวเ้ดิม โดยสัญญามี
โครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซอีเทนแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลาด
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะสะทอ้นภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมผลิตในปี 
2547 ท่ีผา่นมา  ส่วนโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก 
PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade)  
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ในปี 2553 ปตท. ต่อสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กบั PTTCH  ปริมาณ 20,000 ตนัต่อเดือน โดยสัญญามี             
ผลบงัคบัใช ้1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน  2553 และทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กบั PTTCH  ปริมาณ 28,000 
ตนัต่อเดือน โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 1 ปี 

ในปี 2555 ปตท. ไดแ้กไ้ขสัญญาระยะยาว 15 ปี เร่ืองการซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน  ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG)  ท่ีทาํไวเ้ม่ือปี 2538 ในส่วนของราคาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  กบั 
PTTGC (หรือ PTTCH เดิม) และขยายสัญญาไปถึงปี 2563 สาํหรับสัญญาท่ีมีอายมุากกวา่ปี 2563 กย็งัคงอายสุัญญาไวด้งัเดิม อีกทั้ง
ยงัแกไ้ขราคาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน กบั PTTPE เช่นกนั โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึงเรียก
การแกไ้ขสัญญาฉบบัน้ีวา่ MASTER AMENDMENT สัญญายงัคงมีโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซอีเทนแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑ์
เมด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปล่ียนแปลง
สมมติฐานให้สะทอ้นภาพปัจจุบนัมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ราคาของผลิตภณัฑ์มีมูลค่าสูงข้ึน  และยงัเพ่ิมเติมในส่วนของการเรียกเก็บ
เงินเขา้กองทุนนํ้ ามนั จากภาคปิโตรเคมีท่ีใช ้ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงภาครัฐได้
เรียกเกบ็ในอตัรา 1 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงรัฐฯไดป้ระกาศเรียกเกบ็ ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2555 เป็นตน้มา เพ่ือให ้PTTGC เป็น ผูรั้บ
ภาระในการชาํระค่ากองทุนฯ ดงักล่าวต่อไป  

ปตท. ทาํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให ้PTTAR เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์มีอายสุัญญาขั้นตน้ 
10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมส่งมอบก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 (AR2) จะส้ินสุดใน
เดือนมิถุนายน 2558 และสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหโ้รงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 (AR3) จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2561 

ปตท. ทาํสัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์หลกัทั้งหมดของ PTTAR และให้ PTTAR เป็นผูจ้ดัส่ง
ผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บัลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑจ์าก PTTAR เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกนัการซ้ือ
ผลิตภณัฑข์ั้นตํ่าตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดใหก้บั PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุ
ปริมาณท่ี ปตท.จะรับผลิตภณัฑโ์ดยมิไดรั้บประกนัการจดัจาํหน่าย  เพ่ือรองรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปริมาณส่วนท่ีเหลือจาก
สัญญา “Take or Pay” สําหรับผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิดเบา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
PTTAR จะเป็นผูจ้ัดส่งโดยตรงให้กับลูกคา้ของ ปตท. โดยเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี สําหรับผลิตภณัฑ์คอนเดนเสทเรซิดิว 
ผลิตภณัฑแ์นฟทาชนิดเบา และ สาํหรับผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นสัญญาระยะยาว 10 ปี นบัตั้งแต่ปี 2540 ภายใต้
เง่ือนไข Evergreen Basis โดยหลงัจากปี 2550 ใหถื้อวา่สัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ปตท. ทาํสัญญาจดัหาคอนเดนเสทให้กบั PTTAR โดยทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว มีอายุสัญญา 20 ปี 
นบัตั้งแต่ปี 2540 ในปริมาณ 4.6 – 6.1 ลา้นตนัต่อปี 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบ ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลา 18 ปี โดย 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2552 โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนทั้งหมด ตามชนิดและปริมาณท่ีกาํหนด
ดว้ยราคาตลาด 

ปตท. รับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากการกลัน่ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได้
ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 18 ปี มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 หลงัจาก 18 ปี ใหถื้อ
วา่สัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ปตท. จดัทาํสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement) กบั PTTAR  เป็นระยะเวลา 18 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549  หลงัจาก 18 ปี ใหถื้อวา่สัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ี
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ส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑ์ทั้งหมดของปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ี PTTAR ผลิตไดจ้าก 
Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจาํนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ 

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติให้กบั PTTAR เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตนํ้ ามนัสาํเร็จรูป และทาํสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติใหก้บั PTTAR เพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาจะส้ินสุดปี 2561  

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) 

ปตท. ทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตให้แก่ HMC ปี 2549โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซโพรเพน
ระยะยาว  มีอายสุัญญา 15 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองปี 2553 และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผนัตาม
ราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ในปี 2551 ปตท. ไดแ้กไ้ขคุณภาพของผลิตภณัฑโ์พรเพน และจุดส่งมอบ (Delivery Point) จากเดิมส่งมอบ ณ ดา้นโรง
แยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง ไดเ้ปล่ียนเป็นส่งมอบ ณ โรงงาน HMC แทน จึงแกไ้ขโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพนใหส้ะทอ้น
ตน้ทุนการจดัส่งวตัถุดิบก๊าซโพรเพน โดยเพ่ิมเติมค่าผา่นท่อ (Pipeline Transportation Charges) ส่งผลให้ราคาของผลิตภณัฑมี์
มูลค่าสูงข้ึน 

ในปี 2556 ปตท. ไดร้ะบุวนัท่ีสัญญาฯ มีผลบงัคบัใชแ้ละวนัส้ินสุดสัญญาฯอย่างชดัเจน คือวนัท่ี 19 มกราคม 2553 ถึง 
วนัท่ี 18 มกราคม 2568 แต่ยงัคงสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 5 ปี ดงัเดิม อีกทั้งยงัแกไ้ขราคาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซโพรเพน โดยสัญญามี
ผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2555 เป็นตน้ไป ซ่ึงสัญญายงัคงมีโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพน แปรผนัตามราคา
ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปล่ียนแปลงสมมติฐานใหส้ะทอ้นภาพปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน 
ส่งผลใหร้าคาของผลิตภณัฑมี์มูลค่าสูงข้ึน และยงัเพ่ิมเติมในส่วนของการเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุนนํ้ามนั จากภาคปิโตรเคมีท่ีใช ้ก๊าซ
โพรเพน ก๊าซบิวเทน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงภาครัฐไดเ้รียกเก็บในอตัรา 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยได้
ประกาศเรียกเกบ็ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2555 เป็นตน้มา ซ่ึง  HMC เป็นผูรั้บภาระในการชาํระค่ากองทุนฯ ดงักล่าวต่อไป 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) 

ปตท. ทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตให้แก่ PTTAC ในปี 2551 โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซ     
โพรเพนระยะยาว  มีอายสุัญญา 15 ปี นบัตั้งแต่โรงงานเร่ิมดาํเนินการผลิต และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคา
จะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในปี 2556 ปตท. แกไ้ขโครงสร้างราคาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซโพรเพน โดยเพ่ิมเติมในส่วนของการเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุน
นํ้ามนั จากภาคปิโตรเคมีท่ีใช ้ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวตัถุดิบ ซ่ึงภาครัฐไดเ้รียกเกบ็ในอตัรา 
1 บาทต่อกิโลกรัม โดยไดป้ระกาศเรียกเกบ็ ตั้งแต่วนัท่ี 13 มกราคม 2555 เป็นตน้มา  ซ่ึง PTTAC เป็น ผูรั้บภาระในการชาํระค่า
กองทุนฯ ดงักล่าวต่อไป 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTES) 
ปตท. ทาํสัญญา Technical Services Agreement กบั PTTES   สัญญามีอาย ุ 5 ปี จะส้ินสุดวนัท่ี 31  สิงหาคม 2559 อตัรา

ค่าบริการเหมาจ่ายรายปี และแต่ละปีจะมีการปรับอตัราค่าบริการตามดชันีท่ีกาํหนดจากดชันีราคาผูบ้ริโภคท่ีประกาศโดยกระทรวง
พาณิชย ์
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นโยบายเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่ง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ ส่วนนโยบายการกาํหนดราคา
ระหวา่ง ปตท. กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดใหก้บับุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด การเปิดเผย
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกาํหนดโดยสภาวชิาชีพ
บญัชี 
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ส่วนที ่3  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

13.1 งบการเงนิรวม 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 ท่ีผา่นการตรวจสอบจาก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดป้รับปรุงใหม่ ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 และไดผ้า่นการสอบทานจากสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินแลว้ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมสาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
 ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 บริษทั ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (TTM(T)) และ บริษทั สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (มหาชน) (SPRC) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ตามลาํดบัของบริษทัฯ ไดเ้ปล่ียน
สกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละตน้ทุนที่ไดร้ับจาก
หรือใชใ้นการดาํเนินกิจการเป็นหลกั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี TTM(T) และ 
SPRC จึงทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั และบริษทัฯ ไดน้าํงบการเงินของ TTM(T) และ SPRC ท่ีไดแ้ปลงค่าเป็นสกุล
เงินบาทแลว้มาจดัทาํงบการเงินรวม โดยผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555   

 สินทรัพยร์วม  1,099.15 
 หน้ีสินรวม  9.52 
 ส่วนของผูถื้อหุน้   1,089.63 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555   
 สินทรัพยร์วม  1,808.91 
 หน้ีสินรวม  40.94 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  1,767.97 

งบกาํไรขาดทุน/งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 รายไดร้วม  76.25 
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  199.50 
 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  180.66 
 กาํไรสาํหรับงวด  57.41 
 กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี  620.94 
 กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด  678.35 
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13.1.1 งบแสดงฐานะการเงิน  
        หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 116,132 136,924 157,683 
   เงินลงทุนชัว่คราว 10,962 6,409 2,687 
   ลกูหน้ีการคา้ 171,362 243,303 277,590 
   ลกูหน้ีอ่ืน  32,625 35,519 33,408 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5,006 97 65 
   สินคา้คงเหลือ 26,000 28,485 28,798 
   พสัดุคงเหลือ  13,160 13,759 15,374 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,877 7,650 7,538 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 381,124 472,146 523,144 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนเผื่อขาย 11,680 12,972 12,599 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 227,854 235,825 246,078 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                        -    - - 

   เงินลงทุนในกิจการท่ีควบรวมกนั 
   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

                       -    
          1,750 

- 
2,016 

- 
2,200 

  ลกูหน้ีอ่ืนระยะยาว - - 4,114 
   เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 146 107 12 
   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8,345 8,091 6,272 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 601,337 650,561 740,649 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 52,614 116,870 124,898 
   สินทรัพยเ์หมือง  33,180 35,233 35,219 
   ค่าความนิยม 28,433 46,501 51,851 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,318 14,501 14,381 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 7,346 5,689 4,691 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28,719 28,999 35,614 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,020,722 1,157,365 1,278,578 
รวมสินทรัพย ์ 1,401,846 1,629,511 1,801,722 
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                         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15,520 17,839 14,337 
   เจา้หน้ีการคา้ 195,843 254,704 271,145 
   เจา้หน้ีอ่ืน 35,912 32,534 32,662 
   เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 54,979 39,831 45,944 
   เงินกูย้มืระยะสั้น  -    - - 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,356 29,350 32,843 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - - 
   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะสั้น 2,313 636 379 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,599 5,997 9,098 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 335,522 380,891 406,408 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 671 639 618 
   เงินกูร้ะยะยาว 337,324 397,514 422,563 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,937 60,021 66,891 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,500 5,821 6,235 
   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะยาว 22,629 33,126 39,495 
   เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,567 7,270 8,098 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,982 14,333 28,236 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 422,610 518,724 572,136 
รวมหน้ีสิน 758,133 899,615 978,543 
ส่วนของผูถื้อหุน้    
   ทุนจดทะเบียน 28,572 28,572 28,572 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,563 28,563 28,563 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29,211 29,211 29,211 
   กาํไรสะสม    
      จดัสรรแลว้    
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857 2,857 2,857 
         ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 1,035 1,075 1,057 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 501,216 572,851 630,374 
     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,119) (30,638) (9,415) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  555,763 603,920 682,647 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  87,950 125,976 140,532 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 643,713 729,896 823,179 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,401,846 1,629,511 1,801,722 

 
 
 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 308 

13.1.2 งบกาํไรขาดทุน  
หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
รายได ้    
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,428,126.09 2,793,833.06 2,842,688.00 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,208,363.40 2,561,134.79 2,618,297.97 
   กาํไรขั้นตน้ 219,762.69 232,698.28 224,390.03 
รายไดอ่ื้น 16,575.26 17,178.96 13,834.84 
   กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 236,337.95 7,434.06 304.37 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,439.07 257,311.30 238,529.24 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,953.33 9,836.17 10,300.12 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 655.10 38,475.25 38,731.41 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 6,615.17 736.06 842.12 
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 22,026.32 6,629.83 5,351.26 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,771.61 26,392.71 27,122.01 
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,099.42) 10,434.29 49.41 
   กาํไรจากการดาํเนินงาน 157,976.77 164,806.98 156,132.91 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 29,463.28 27,014.79 27,078.77 
   กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 187,440.05 191,821.78 183,211.68 
ตน้ทุนทางการเงิน 18,035.27 19,746.85 20,394.35 
   กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 169,404.77 172,074.93 162,817.33 
ภาษีเงินได ้ 43,225.66 46,516.38 47,692.14 
   กาํไรสุทธิ 126,179.11 125,558.54 115,125.20 
การแบ่งปันกาํไรสุทธิ    
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,918.78 20,950.14 20,472.92 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 106,260.33 104,608.40 94,652.27 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 37.24 36.59 33.07 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 37.23 36.58 33.07 
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13.1.3 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ          
                               หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
กาํไรสาํหรับงวด 126,179.11 125,558.54 115,125.20 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน    

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,282.54) 1,340.44 (337.25) 
ภาษีเงินได้เก่ียวกับกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนใน

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 792.92 
 

(289.99) 
 

75.09 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 10,544.69 (6,833.31) 22,909.05 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 6,085.58 (587.35) 1,920.13 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี 16,140.65 (6,370.20) 24,567.02 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 142,319.76 119,188.34 139,692.22 
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 119,253.52 99,892.46 111,412.48 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,066.24 19,295.88 28,279.74 
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13.1.4 งบกระแสเงินสด  
    หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 106,260.33 104,608.40 94,652.27 
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    
จากกิจกรรมดาํเนินงาน:    

ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 55,315.46 65,054.89 76,314.56 
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 5,771.61 10,385.78 (81.36) 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 73.43 148.25 261.88 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (993.86) - (399.34) 
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย 461.01 - - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,463.28) (27,014.79) (27,078.77) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรสาํหรับงวด 19,918.78 20,950.14 20,472.92 
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 635.32 629.32 757.27 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (496.83) 636.53 6,321.63 
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (355.39) 466.48 (8.31) 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 4,598.35 2,945.39 2,227.12 
ส่วนลดมูลค่าหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27.55 - - 
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 26.75 - - 
(โอนกลบั)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 328.82 205.80 29.91 
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ (47.77) 3.40 (10.26) 
เงินปันผลรับ (599.86) (375.95) (405.99) 
ภาษีเงินได ้ 43,225.66 46,516.38 47,692.14 
ดอกเบ้ียรับ (3,477.06) (2,887.68) (2,547.83) 
ดอกเบ้ียจ่าย 17,370.08 18,552.21 18,295.30 
อ่ืนๆ (24.33) 103.14 248.09 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 218,581.45 240,927.69 236,741.23 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) (464.79) (25,141.18) (25,591.91) 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 218,116.66 215,786.51 211,149.33 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,432.30 - - 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (189.54) - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (42,073.68) (40,782.46) (45,822.48) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 177,285.74 175,004.04 165,326.85 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 62.75 242.42 78.95 
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (107,967.74) (114,763.07) (110,494.73) 
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,160.25) (1,960.83) (1,406.51) 
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (62.08) (112.76) (2,624.11) 
เงินจ่ายสาํหรับค่าเช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (321.21) (54.96) (25.25) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - (54.50) (11.29) 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (231.62) 0.00 0.00 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,124.08) (85,995.38) (225.72) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (57,615.91) 0.00 (7,919.40) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,251.69) (496.13) (2,905.73) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการอ่ืน - (266.11) (184.50) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนเผื่อขาย - 0.00 (20.01) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 1,973.35 0.00 6,788.96 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 948.58 115.98 1,260.04 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 8.37 4,823.82 44.39 
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ ามนั 18.11 26.19 14.80 
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 10,800.32 4,654.84 3,778.52 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,033.94 4,845.99 2,708.59 
เงินปันผลรับ 11,607.77 10,911.91 15,779.35 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (160,281.41) (178,082.59) (95,363.66) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 260.72 32,694.12 93.33 
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,625.70 - 186.67 
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้น 28,134.34 65,962.04 29,680.86 
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 20,705.97 109,593.30 56,508.38 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (30,241.60) (64,636.41) (36,205.95) 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (5,816.44) (57,508.45) (40,409.60) 
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (226.33) (274.16) (110.42) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (330.19) (266.85) 923.10 
เงินสดรับจากการออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุน - 4,718.81 - 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (18,540.69) (20,248.78) (20,089.08) 
เงินปันผลจ่าย (41,101.87) (42,308.44) (46,367.65) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (45,530.39) 27,725.19 (55,790.36) 

                                                                                                                                                                                                   
              หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,516.90 (1,354.11) 3,538.34 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7,340.23 (2,509.23) 3,048.26 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,668.94) 20,783.31 20,759.43 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 135,801.05 116,140.75 136,924.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 116,132.12 136,924.06 157,683.49 
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13.1.5 ผลดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 
กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ    
การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ    
รายไดจ้ากการขาย 412,801 510,684 529,330 
ตน้ทุนขาย 336,106 445,999 470,624 
กาํไรขั้นตน้ 76,695 64,685 58,706 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 14,924 13,052 13,815 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 424 634 207 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 62,195 52,267 45,098 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 15,203 13,405 13,922 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 46,992 38,862 31,176 
ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)     
รายไดจ้ากการขาย 169,646 212,537 224,973 
ตน้ทุนขาย 19,075 21,897 25,490 
กาํไรขั้นตน้ 150,571 190,640 199,483 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 7,836 9,640 10,537 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 6,615 6,630 5,351 
ค่าภาคหลวง 19,678 24,492 25,077 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 2,093 2,220 2,755 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 118,535 152,098 161,273 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 33,532 42,692 50,351 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 85,003 109,406 110,922 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ 
และก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 131,995 148,268 142,098 
กลุ่มธุรกิจนํ้ ามนั 
การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรลียม (Oil Marketing)  

   

รายไดจ้ากการขาย 558,524 608,371 617,305 
ตน้ทุนขาย 537,773 582,803 592,499 
กาํไรขั้นตน้ 20,751 25,568 24,806 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 10,020 12,470 14,489 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 2,493 2,831 3,044 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 13,224 15,929 13,361 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 2,443 2,563 2,645 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 10,781 13,366 10,716 
การคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรลียม (Oil Trading)     
รายไดจ้ากการขาย 1,427,553 1,635,520 1,655,735 
ตน้ทุนขาย 1,423,748 1,638,511 1,656,859 
กาํไรขั้นตน้ 3,805 (2,991) (1,124) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3,064 3,718 4,096 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 2,549 2,863 3,077 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 3,290 (3,846) (2,143) 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 13 15 13 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 3,277 (3,861) (2,156) 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 14,058 9,505 8,560 
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หน่วย : ลา้นบาท 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 
กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี    
รายไดจ้ากการขาย 75,171 83,407 93,054 
ตน้ทุนขาย 70,119 78,973 89,289 
กาํไรขั้นตน้ 5,052 4,434 3,765 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,739 1,820 1,897 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 464 84 173 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 3,777 2,698 2,041 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 883 803 1,272 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 2,894 1,895 769 
กลุ่มธุรกิจถ่านหิน    
รายไดจ้ากการขาย 30,812 28,739 24,978 
ตน้ทุนขาย 17,400 18,107 16,094 
กาํไรขั้นตน้ 13,412 10,632 8,884 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,862 2,085 1,029 
ค่าภาคหลวง 2,348 1,901 2,046 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน  166.00   1,057   -    
 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 9,368 7,703 5,809 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 2,069 4,105 6,400 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 7,299 3,598 (591) 
 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีก่อนหกัรายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและรายการ
ระหวา่งกนั 156,246 163,266 150,836 
บวก (หกั) รายการระหวา่งกนั 330 (168) 1,838 
บวก (หกั) รายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (518) (310) (17) 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 156,058 162,788 152,657 
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14.   การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีตและท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารน้ี 

14.1.1 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับผลการดาํเนินการปี 2556 เปรียบเทยีบ ปี 2555 

ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

ในปี 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,842,688 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1.7% จาก 2,793,833 ลา้นบาทใน
ปี 2555  จากปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยหลกัจากธุรกิจนํ้ามนั ถึงแมว้า่ราคาเฉล่ียของนํ้ามนัดิบดูไบปรับตวัลดลงจาก 109.1 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2555 เป็น 105.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2556 ในขณะท่ี EBITDA เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,129 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 0.5 จาก 227,843 ลา้นบาท เป็น 228,972 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนของ  ปตท.สผ. และ
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ โดยปี 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 27,079 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเพียง 64 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนจากกลุ่มธุรกิจก๊าซฯและนํ้ามนั ในขณะท่ีผลการดาํเนินงานลดลง
เลก็นอ้ยจากกลุ่มธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมี โดยกลุ่มธุรกิจการกลัน่มีผลการดาํเนินงานลดลงจากการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
อนัเป็นผลมาจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ในขณะท่ีปีก่อนมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ถึงแมว้า่ GRM 
จะเพ่ิมข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลจากปี 2556 มีกาํไรจากสต๊อกนํ้ามนั ในขณะท่ีปีก่อนหนา้มีผลขาดทุนจากสตอ็กนํ้ามนั นอกจากน้ี ผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีกล็ดลง ส่วนหน่ึงจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง รวมทั้งไดรั้บผลกระทบจากการหยดุซ่อมบาํรุงโรง 
LDPE ของ PTTGC และอุบติัเหตุฟ้าผา่อุปกรณ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ของ ปตท. ทาํให ้PTTGC ตอ้งลดกาํลงัการผลิต
ของโรงปิโตรเคมี ประกอบกบัมีคา่ใชจ่้ายส่วนเพ่ิมจากกรณีนํ้ามนัร่ัวของ PTTGC แมว้า่ Spread Margin ของผลิตภณัฑท์ั้งสายอะโร
เมติกส์และสายโอเลฟินส์จะปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยหลกัจาก Spread Margin ท่ีดีข้ึนของ Benzene, HDPE และ 
Polypropylene 

 ในปี 2556  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน  305 ลา้นบาท ลดลง  7,129 ลา้นบาทจากปี 2555 และ
มีภาษีเงินได ้จาํนวน 47,692 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 1,176  ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.5 ส่งผลใหใ้นปี 2556 ปตท. และ
บริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิลดลง  9,956 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 9.5 จากกาํไรสุทธิ 104,608 ลา้นบาทในปี 2555 (หรือคิดเป็น 36.59 บาท
ต่อหุน้) เป็นกาํไรสุทธิ 94,652 ลา้นบาทในปี 2556 (หรือคิดเป็น 33.07 บาทต่อหุน้) แมว้า่ในปี 2555 ปตท.สผ. รับรู้ขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์หล่งมอนทารา จาํนวน 6,366 ลา้นบาท  รวมทั้งบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) รับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน EMG จาํนวน 3,972 ลา้นบาท  

 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจําแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม หรือ ปตท.สผ. 
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 ในปี 2556 ปตท.สผ. มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 224,973 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12,436 ลา้นบาทหรือร้อยละ 5.9 จาก
ปี 2555 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณการขายเฉล่ียและราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณขายเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 
275,923 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2555 เป็น 292,629 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2556 ซ่ึงปริมาณขายท่ี
เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากโครงการบงกช โดยแหล่งบงกชใตเ้ร่ิมผลิตตามกาํหนดในสัญญาซ้ือขายในเดือน มิ.ย. 2555 รวมทั้งจาก
โครงการเอส1ท่ีมีการใชเ้ทคนิค Artificial lift โครงการเวยีดนาม 16-1 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย และโครงการนาทูน่า ซี เอ 
ในขณะท่ีปริมาณขายลดลงจากโครงการอาทิตยเ์น่ืองจากมีการเรียกซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีลดลง นอกจากน้ี ราคาขาย
ผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 จาก 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2555 เป็น 
65.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2556 

 EBITDA ในปี 2556 จาํนวน 161,273 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 9,175 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.0 อนั
เป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมลดลง 1,279 ลา้นบาท 
จากการลดลงของค่าใชจ่้ายในการสาํรวจคล่ืนไหวสะเทือนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย โครงการเอ 4/48 และ เอ 5/58 
และโครงการเมียนมาร์ เอม็ 11  

 EBIT ในปี 2556 จาํนวน 110,922 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 1,516 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.4 เน่ืองจาก 
EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว แมว้า่ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่ายเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช โครงการเอส 1 ตาม
สินทรัพยพ์ร้อมใชง้านและปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 
17 ตามสินทรัพยพ์ร้อมใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน และจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายลดลง
จากโครงการเวยีดนาม 16-1 จากการปรับเพ่ิมปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์และ
พฒันาแลว้ (Proved Developed Reserves) 

 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

  ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

ในปี 2556 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มีรายไดจ้ากการขาย 529,330 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 18,646 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.7 จากปี 2555 เน่ืองจาก 

- ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียในปี 2556 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มลูกคา้ ยกเวน้กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม ท่ีราคา
ปรับลดลงตามราคานํ้ามนัเตา 

- ปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 43 mmcfd จาก 4,537 mmcfd ในปี 2555 เป็น 4,580 mmcfd ในปี 
2556 (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 โดยปริมาณความตอ้งการก๊าซฯเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่มา
จากกลุ่มลกูคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะ SPP 

- ราคาขายผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซ
ธรรมชาติ) ส่วนใหญ่ปรับเพ่ิมข้ึน ตามราคาอา้งอิงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก  

- ปริมาณขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ ลดลงจาก 6,467,981 ตนั ในปี 2555 เป็น 6,210,549 ตนั ในปี 2556 
หรือลดลงร้อยละ 4.0 เน่ืองจากโรงแยกก๊าซฯ มีอตัราใชก้าํลงัการผลิตท่ีลดลง จากร้อยละ 96.7 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 90.2 ในปี 
2556 สาเหตุหลกัจากโรงแยกก๊าซฯหน่วยท่ี 5 หยดุผลิตจากอุบติัเหตุฟ้าผา่ท่ี WHRU ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2556 ตามท่ีกล่าวมาแลว้ 

EBITDA และ EBIT ของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2556 มีจาํนวน 45,098 ลา้นบาท และ 31,176 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึง
ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 7,169 ลา้นบาท และ 7,686 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 13.7 และ 19.8 ตามลาํดบั สาเหตุหลกัเน่ืองจาก
กาํไรจากการขายก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้อุตสาหกรรมลดลงจากราคาขายท่ีปรับลดลงตามราคานํ้ ามันเตา และตน้ทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาติ (Feed Cost) ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้น กาํไรจากการขายผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ กล็ดลง ตาม Feed Cost ท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 316 

รวมทั้งปริมาณขายท่ีลดลงจากเหตุโรงแยกก๊าซฯหน่วยท่ี 5 หยดุการผลิต   ผลขาดทุนจากการขาย NGV เพ่ิมข้ึน ตามปริมาณขาย
และตน้ทุนก๊าซฯท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดย ณ 31 ธ.ค. 56 ราคาขายปลีก NGV อยู่ท่ี 10.50 บาทต่อกิโลกรัม (ยกเวน้รถขนส่ง
สาธารณะท่ียงัคงไดรั้บเงินชดเชยในอตัรา 2 บาทต่อกิโลกรัม  โดย ปตท. เป็นผูรั้บภาระ)  

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

Unit: Ton ปี 2555 ปี 2556 
Inc. 

(Dec.) 
LPG 2,905,594 2,690,389 (7.4%) 

Ethane 2,109,234 2,074,467 (1.6%) 

Propane 726,424 726,952 0.1% 

NGL 726,729 718,741 (1.1%) 

Total 6,467,981 6,210,549 (4.0%) 

รายละเอียดราคาผลิตภณัฑอ์า้งอิงท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 
  

หน่วย :เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
ปี 2555 ปี 2556 เพิม่ (ลด) 

 
LPG 1/, 4/ 916 871 (4.9%) 
Ethylene 2/ 1,229 1,352 10.0% 
Propylene 2/ 1,266 1,327 4.8% 
High Density Polyethylene 2/ 1,380 1,487 7.8% 
Polypropylene 2/ 1,445 1,516 4.9% 
Naphtha 3/ 863 842 (2.4%) 

หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/ ราคา LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) ให้คงราคา 

LPG ณ โรงกลัน่ (ราคา LPG ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํหน่าย) ไวท่ี้ 10.996 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 
สิงหาคม 2552 กบง.ไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั โดยให้คง
ราคา LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และใหเ้ปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียใน
เดือนก่อนหนา้   

� กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

 หน่วยธุรกจินํา้มัน  

 ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

  ในปี 2556  หน่วยธุรกิจนํ้ามนั มีรายไดจ้ากการขาย 617,305 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 8,934 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 1.5 จากปี 2555 เป็นผลมาจากปริมาณขายเพ่ิมข้ึน 787 ลา้นลิตรหรือร้อยละ 3.4 จาก 23,035 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 395,869 
บาร์เรลต่อวนัในปี 2555 เป็น 23,822 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 410,518 บาร์เรลต่อวนัในปี 2556 ทั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณการขายกลุ่มอากาศยาน อีกทั้งกลุ่มเบนซินท่ีเพ่ิมข้ึนจากนโยบายรถคนัแรก ขณะท่ีราคาขายนํ้ามนัลดลง โดยราคาเฉล่ียของ
นํ้ามนัดิบดูไบลดจาก 109.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน ปี 2555 เหลือ 105.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2556 
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EBITDA ในปี 2556 มีจาํนวน 13,361 ลา้นบาท ลดลงจาก ปี 2555 จาํนวน 2,568 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.1 
เช่นเดียวกบั EBIT อยูท่ี่ 10,716 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2,650 ลา้นบาท ตาม EBITDA ท่ีลดลง โดยเป็นผลจากกาํไรจากการขายกลุ่ม
นํ้ามนัดีเซล และเบนซินลดลงเน่ืองจากตน้ทุนเอทานอลปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   

 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

ในปี 2556 หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ มีรายไดจ้ากการขาย 1,655,735 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 20,215  ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 จากปี 2555 จากปริมาณขายของ  PTTT ท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมาณขายของหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ  
ลดลง ทั้งน้ี ปริมาณขายในงวดน้ีลดลง  1,135  ลา้นลิตรหรือร้อยละ 1.7 จาก 68,342 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 1,174,500 บาร์เรลต่อวนั
ในปี 2555 เหลือ 67,208 ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 1,158,168 บาร์เรลต่อวนัในงวดปี 2556 ส่วนใหญ่ลดลงจากปริมาณการขาย
นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทนาํเขา้ (out-in) รวมถึงราคาขายนํ้ามนัปรับตวัลดลงตามราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

EBITDA ในปี 2556 มีผลขาดทุนจาํนวน 2,143 ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2555 จาํนวน 1,703  ลา้นบาท 
ขณะท่ี EBIT ท่ีรวมผลจากอตัราแลกเปล่ียนในงวดน้ีมีกาํไรอยูท่ี่ 3,686 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 125 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตุหลกัจากกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลง ตามค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง แมว้า่จะมีกาํไรจากการขายเพิ่มข้ึนจากการ
ขายคอนเดนเสท 

 ธุรกจิปิโตรเคม ี

  ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

  ในปี 2556 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ ปตท. ท่ีดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 
93,054 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9,647 ลา้นบาท จากปี 2555 หรือร้อยละ 11.6  เน่ืองจากปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ของ PTTPM ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 และ ร้อยละ 6.2 ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน รวมทั้งจากการเร่ิมดาํเนินการผลิตของ 
PTTAC ตั้งแต่ 1 ม.ค.2556 

  EBITDA ในปี 2556 มีจาํนวน 2,041 ลา้นบาท ลดลง 657 ลา้นบาท จากปี 2555 หรือร้อยละ 24.4  ส่วน EBIT มี
จาํนวน 769 ลา้นบาท ลดลง 1,126 ลา้นบาท หรือร้อยละ 59.4 เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก Product Spread ท่ี
ปรับลดลงของ HMC (กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ Polypropylene และ Propylene) 
เน่ืองจากการปรับสูตรราคาตน้ทุนวตัถุดิบ รวมทั้งค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยข์อง 
PTTAC ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 ธุรกจิถ่านหิน 

 ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

 ในปี 2556 มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 24,978 ลา้นบาท ลดลง 3,761 ลา้นบาทหรือร้อยละ 13.1 จากปี 2555 
สาเหตุหลกัเกิดจากราคาขายถ่านหินเฉล่ียลดลงร้อยละ 17.1 จาก 87.7 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัในปี 2555 เหลือ 72.7 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อตนัในปี 2556 ในขณะท่ีปริมาณขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 จาก 10.8 ลา้นตนัในปี 2555 เป็น 11.2 ลา้นตนัในปี 2556 โดยมาจาก
แหล่ง Sebuku ท่ีมีปริมาณขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.4 จากการเปิดหลุมใหม่เพ่ิมข้ึนในแหล่ง Northern Lease 

 EBITDA ในปี 2556 จาํนวน 5,809 ลา้นบาท ลดลง 1,894 ลา้นบาทหรือร้อยละ 24.6 จากปี 2555 เป็นผลมาจาก
รายไดจ้ากการขายท่ีลดลงดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ี  EBIT ในปี 2556 ขาดทุนจาํนวน 591 ลา้นบาทลดลง 4,189 ลา้นบาท จากปี
ก่อนท่ีมีกาํไร 3,598 ลา้นบาท เน่ืองจาก EBITDA ท่ีลดลงดงักล่าว รวมทั้งค่าตดัจาํหน่ายตน้ทุนการขดุเพ่ือการเปิดหนา้ดินท่ีเพ่ิมข้ึน 
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เน่ืองจากอตัราส่วน Stripping ratio ท่ีเกิดข้ึนจริงตํ่ากวา่อตัราเฉล่ียท่ีคาํนวณตลอดอายขุองเหมืองดงักล่าวขา้งตน้ (Stripping ratio ปี 
2556 : 9.1  ในขณะท่ีปี 2555 : 10.6) 

� ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกาํไรสุทธิ  

 ผลการดาํเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

: ในปี 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 94,652 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จาํนวน 9,956 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
9.5 โดยส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการท่ีลดลงของธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ตามตน้ทุนค่าเน้ือก๊าซฯ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมทั้ง
จากผลขาดทุนจากการขาย NGV ในขณะท่ี ผลประกอบการของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมปรับตวั
เพ่ิมข้ึน  

: ในปี 2556 มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจาํนวน 64 ลา้นบาท จาก 27,015 ลา้นบาท ใน
ปี 2555 เป็น 27,079 ลา้นบาท ในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจก๊าซฯและ
นํ้ามนั  

- ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลัน่ลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ย สาเหตุหลกัจากผลกระทบของเงิน
บาทท่ีอ่อนค่าลง เม่ือเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯ ทาํใหโ้รงกลัน่หลายแห่งเกิดขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ีปีก่อนมีกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน อยา่งไรก็ดี หากไม่รวมรายการดงักล่าว ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจการกลัน่เพ่ิมข้ึน  โดย GRM ของกลุ่ม
ปตท. (รวมผลกาํไร/ขาดทุนจากสต๊อกนํ้ ามนัและการทาํ Hedging ทั้งน้ีไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) เพ่ิมข้ึนจาก 4.35 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2555 เป็น 4.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2556 เป็นผลมาจากในปี 2556 มีกาํไรจากสตอ็กนํ้ ามนั 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีขาดทุนจากสตอ็กนํ้ามนั แมว้า่ Spread Margin ของนํ้ามนัสาํเร็จรูปกบันํ้ามนัดิบจะลดลงจากปีก่อนเกือบทุก
ผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะราคานํ้ามนัเตา จากอุปสงคท่ี์ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง  

- ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ย เป็นผลจากในปี 2556 มีผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนจากเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ รวมทั้งไดรั้บผลกระทบจากอุบติัเหตุฟ้าผา่อุปกรณ์ของโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ของ ปตท. ทาํให้ PTTGC ตอ้งลดกาํลงัการผลิตของโรงปิโตรเคมี ประกอบกบัมีค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมจาก
กรณีนํ้ามนัร่ัวของ PTTGC แมว้า่ Spread Margin ของผลิตภณัฑท์ั้งสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟินส์จะปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบั
ปี 2555 โดยสายอะโรเมติกส์มี Spread Margin ของ Benzeneดีข้ึน และสายโอเลฟินส์มี Spread Margin ดีข้ึนทั้งของ HDPE และ 
Polypropylene  

: ในปี 2556 ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและสินทรัพย ์ในขณะท่ีปี 2555 PTTI มีการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน EMG จาํนวน 3,972 ลา้นบาท และ ปตท.สผ.มีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์หล่ง
มอนทาราจาํนวน 6,366 ลา้นบาท 

: ในปี 2556 มีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 305 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 7,129 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.9 
จาก 7,434 ลา้นบาท ในปี 2555 

: ในปี 2556 มีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 20,394 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 648 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 จาก 19,747  
ลา้นบาทในปี 2555 จาก การออกหุน้กูส้กุลบาทจาํนวนรวม 32,000 ลา้นบาทของ ปตท. และหุ้นกูส้กุลต่างประเทศของ ปตท.สผ. 
มูลค่า 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

: ภาษีเงินไดใ้นปี 2556 จาํนวน 47,692 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 1,176 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 2.5 
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สาํหรับรายละเอียดส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นดงัน้ี 

บริษัทร่วมธุรกิจการกล่ัน 8,788 8,648 (1.6%)

บริษัทร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 17,121 16,959 (0.9%)

บริษัทร่วมธุรกิจนํา้มัน 544 609 11.9%

บริษัทร่วมธุรกิจก๊าซ 435 724 66.4%

บริษัทร่วมธุรกิจอ่ืน 127 139 9.4%

รวม 27,015 27,079 0.2%

ปี 2556 %เพิ่ม(ลด)หน่วย : ล้านบาท ปี 2555
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การวเิคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 แสดงได้
ดงัน้ี 

                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

สินทรัพย์ 31 ธ.ค 56 31 ธ.ค. 55 เพิ่ม / (ลด) % 

สินทรพัย์หมุนเวยีน 523,144 472,146 50,998 10.8
เงินลงทนุเผอืขาย เงินลงทนุในบริษทัร่วม

และเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 260,877 250,813 10,064 4.0

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 740,649 650,561 90,088 13.8

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 277,052 255,991 21,061 8.2

รวมสินทรัพย์ 1,801,722 1,629,511 172,211 10.6

หนีสิ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน 360,464 341,060 19,404 5.7
เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึ่ง

กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) 468,507 437,344 31,163 7.1

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 149,572 121,211 28,361 23.4

รวมหน ีส้ิน 978,543 899,615 78,928 8.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษทัใหญ่ 682,647 603,920 78,727 13.0

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ 140,532 125,976 14,556 11.6

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 823,179 729,896 93,283 12.8

รวมหน ีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,801,722 1,629,511 172,211 10.6

งบการเงินรวม

 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยม์ูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,801,722  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 

2555 จาํนวน 172,211 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 90,088 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.8 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลงทุนเพ่ิมของ 
ปตท.สผ. ในสินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตของโครงการซอติกา้ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการบงกช โครงการ
อาทิตยแ์ละโครงการนาทูน่า ซี เอ ซ่ึงไดม้าจากการซ้ือบริษทั Natuna B.V ในเดือนธนัวาคม 2556 รวมทั้งการลงทุนในโครงการท่อ
นครสวรรคแ์ละโครงการท่อเส้นท่ี 4 ของ ปตท.  

: สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 50,998 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.8 สาเหตุหลกัมาจากลกูหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 34,287 ลา้น
บาทจากลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน 20,759 ลา้นบาท จากกระแสเงินสด
รับจากการดาํเนินงานของ ปตท. และ ปตท.สผ. สุทธิกบัรายจ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม
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ของ ปตท.สผ. และจากการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2555 และผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 
2556 ของ ปตท. และ ปตท. สผ. ในขณะท่ีเงินลงทุนชัว่คราวและลกูหน้ีอ่ืน ลดลง 3,722 และ 2,110 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 21,061 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่จากการลงทุนเพ่ิมของ ปตท.สผ. ใน
สินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรท่ีอยูใ่นระยะสาํรวจและค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทั Natuna B.V รวมทั้ง
สินคา้คงเหลือ – สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสาํรองท่ีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5เป็นร้อยละ 6 ตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน 
พ.ศ. 2556 

: เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 10,064  ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.0 
สาเหตุหลกัมาจากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปี 2556 จาํนวน 27,079 ลา้นบาท รวมทั้งจากการเพิ่มทุนใน
บริษทัร่วมจาํนวน 2,911 ลา้นบาท โดยหลกัจากบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) (บริษทัร่วมท่ี ปตท. ถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 30.1) และ บริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL)และมีผลต่างจากการแปลงค่า 2,070 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีมีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม จาํนวน 15,373 ลา้นบาท และจากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 6,439 ลา้นบาทจากบริษทั 
พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) (บริษทัร่วมท่ี ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40) ใหแ้ก่ PTTGC เงินลงทุนในบริษทั XPCL บริษทั บาง
ปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) (บริษทัร่วมท่ี ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 25) บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั 
(CHPP) และบริษทั ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จาํกดั (TSR) ใหแ้ก่ GPSC และ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั (B.Grimm BIP) 
(บริษทัร่วมท่ี ปตท. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 23) ใหก้บับริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั  

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 978,543 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2555 จาํนวน 
78,928 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.8 โดยหลกัจาก 

เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) มีจาํนวน 468,507 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31,163 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ปตท. มีการออกหุน้กูส้กลุบาทจาํนวนรวม 32,000 ลา้นบาท และ เงินกูส้กลุ
ต่างประเทศจาํนวน 310 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 9,135 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการชาํระคืนหุน้กูส้กลุบาทจาํนวน  
24,550 ลา้นบาท นอกจากน้ี ปตท.สผ. มีการออกหุน้กูส้กลุต่างประเทศ 500 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 15,363 ลา้น
บาท ในขณะท่ีมีการชาํระคืนหุน้กูส้กลุเงินบาท จาํนวน 5,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูจ้าํแนกตามกาํหนด
ระยะเวลาชาํระคืนไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
กําหนดชําระคืน 

(นับจากวนัที่ 31 ธ.ค. 2556)
ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภายใน 1 ปี 

(31 ธ.ค. 2557)

28,113.71 11,698.80 2,772.75 738.31 697.17 573.42 450.00 300.00 130.81 59.03 100.80 45,634.80

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 34,552.83    24,540.27 3,043.50 644.10 699.04 573.33 450.00 300.00 130.81 27.87 75.60 65,037.35
เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 92,512.84 48,841.66             -   1,932.29 2,108.66 3,308.91 1,350.00 225.00 392.44 83.62             -   150,755.42
เกิน 5 ปี 152,192.07 46,927.66             -   4,365.24 1,352.99             -   1,400.00             -   156.32 141.00             -   206,535.28

รวม 307,371.45 132,008.39 5,816.25 7,679.94 4,857.86 4,455.66 3,650.00 825.00 810.38 311.52 176.40 467,962.85

หมายเหตุ : ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินจาํนวน 543.98 ลา้นบาท 
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เงินกูย้มื (รวมเงินกู ้ หุน้กูแ้ละพนัธบตัร ทั้งท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีข้ึนไป) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 ประกอบดว้ยเงินกูย้มืสกลุเงินบาทและสกลุเงินต่างประเทศ ดงัน้ี 

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

สกุลเงินบาท   181,399.28     19,195.44              -                -                -        2,241.38      3,650.00        825.00        810.38              -          176.40   208,297.88

สกุลเงินต่างประเทศ   125,972.17   112,812.95      5,816.25      7,679.94      4,857.86      2,214.28              -                -                -          311.52              -     259,664.97

รวม   307,371.45   132,008.39      5,816.25      7,679.94      4,857.86      4,455.66      3,650.00        825.00        810.38        311.52        176.40   467,962.85

สดัส่วนเงินกู้ระยะยาว

สกุลต่างประเทศต่อยอด

เงินกู้ระยะยาวท ัง้หมด (%)

40.98% 85.46% 100.00% 100.00% 100.00% 49.70%              -                -                -   100.00%              -   55.49%

 
 
ทั้งน้ี เงินกูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 จาํนวน 6,000 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาํนวน 28,362 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.4 โดยหลกัมาจากประมาณการหน้ีสิน

ค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึนในโครงการบงกชและประมาณการหน้ีส้ินค่าร้ือถอนในโครงการพ้ืนท่ี
พฒันาร่วมไทย – มาเลเซีย บี 17 และ โครงการซอติกา้ รวมถึงหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลกระทบของอตัรา
แลกเปล่ียนปี 2556 และการซ้ือบริษทั Natuna B.V. ของ ปตท.สผ. 

หน้ีสินหมุนเวยีน เพ่ิมข้ึน 19,404 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.7  สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน 16,441 ลา้นบาท 
และภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3,493 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภาษีเงินไดปิ้โตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึน ของ 
ปตท.สผ.  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 823,179 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2555 จาํนวน 93,283 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 จากกาํไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 57,504 ลา้นบาท จากผลประกอบการสาํหรับปี 2556 ของ ปตท.และบริษทั
ยอ่ย จาํนวน 94,652 ลา้นบาท แมว้า่จะมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงหลงัของปี 2555 และผลการดาํเนินงานคร่ึง
แรกของปี 2556 จาํนวนรวม 37,127 ลา้นบาท รวมทั้งองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
เพ่ิมข้ึน 21,222 และ 14,556 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจาํนวน 
20,759 ลา้นบาท โดย ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมาจากปี 2555 จาํนวน 136,924 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสด
สุทธิปลายงวดเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 157,683 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 165,327                   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (95,364)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงิน (55,790)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 3,538

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 3,048

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ 20,759

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 136,924

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 157,683
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เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานมีจาํนวน 165,327 ลา้นบาท มาจากกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ตามงบ
กาํไรขาดทุนจาํนวน 94,652 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยรายการกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน โดย
รายการหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 76,315 ลา้นบาท ภาษีเงินไดจ้าํนวน 
47,692 ลา้นบาท กาํไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 20,473 ลา้นบาท และดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 18,295 
ลา้นบาท สาํหรับรายการหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 27,079 ลา้น
บาท รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานสุทธิท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจาํนวน 25,592 ลา้นบาท และมีเงินสดจ่าย
ภาษีเงินไดจ้าํนวน 45,822 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจาํนวน 95,364 ลา้นบาท  

: เงินจ่ายลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมจาํนวน 114,457 ลา้นบาท เป็นการลงทุน
เพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. ในสินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวมจาํนวน 81,923 ลา้นบาท ส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติกา้ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการบงกช และโครงการอาทิตย ์นอกจากน้ียงัรวมถึงการ
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของ ปตท. จาํนวนรวม 22,912 ลา้นบาท โดยมีโครงการหลกั ไดแ้ก่ โครงการท่อนครสวรรค ์ โครงการ
ระบบท่อเส้นท่ี 4 และโครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 บนบก จงัหวดัระยอง 

: เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน จาํนวน 11,255 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่จากการเขา้ซ้ือบริษทั Natuna 2 B.V. ของปตท.สผ. จาํนวน 7,403 ลา้นบาท การจ่ายเพ่ิมทุน บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี ่จาํกดั (GPSC) จาํนวน 1,806 ลา้นบาท การจ่ายชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนใน Xayaburi Power Company Limited (XPCL)(บริษทั
ร่วมของ NSC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI) เป็นจาํนวน 956 ลา้นบาท และจากการลงทุนซ้ือ บริษทั ไทย โซล่า รีนิวเอเบิล จาํกดั 
(TSR) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จาํนวน 680 ลา้นบาท และ รวมทั้ง PTT Mining Limited (PTTML) (บริษทั
ยอ่ยของ PTTI ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) เขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมเติมใน Sakari Resources Limited (SAR) อีกร้อยละ 0.95 ทาํใหถื้อหุน้
รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.58  

: เงินรับจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 6,789 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากการขายหุน้ทั้งหมดของ PPCL ท่ีปตท. ถืออยูใ่น
สัดส่วนร้อยละ 40 ใหแ้ก่ PTTGC เป็นจาํนวน 4,644 ลา้นบาท รวมทั้งจากการขายหุน้ทั้งหมดของ CHPP, TSR และ BIC ท่ี ปตท. 
ถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 100, 40 และ 25 ตามลาํดบั และ NSC (รวม XPCL) ท่ี PTTI ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใหแ้ก่ GPSC 
เป็นจาํนวนรวม 1,962 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินมีจาํนวน 55,790 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นของ 
ปตท. PTTI และ ปตท.สผ. จาํนวน 26,275 ลา้นบาท  7,835 ลา้นบาท และ 1,905 ลา้นบาทตามลาํดบั การจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว 
หุน้กู ้และพนัธบตัรของ ปตท. จาํนวนทั้งส้ิน 29,416 ลา้นบาท การชาํระคืนหุน้กูส้กลุบาทของ ปตท.สผ. จาํนวน 5,396 ลา้นบาท 
และการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวของ PTTI จาํนวน 2,668 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีเงินปันผลจ่าย และดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 46,368 
ลา้นบาท และ 20,089 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่ายของ ปตท. จาํนวน 21,275 ลา้นบาทและเงิน
สดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นของ PTTI จาํนวน 7,374 ลา้นบาท เงินสดรับจากหุน้กูแ้ละการเบิกเงินกูย้มืระยะยาวสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ของ ปตท. จาํนวนรวม 41,135 ลา้นบาท และเงินสดรับจากการออกหุน้กูข้อง ปตท.สผ. จาํนวน 15,363 ลา้นบาท  
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อตัราส่วนทางการเงนิ  
  

อตัราส่วนทางการเงนิและกาํไรต่อหุ้น หน่วย ปี 2556 ปี 2555 

อตัราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.29 1.24 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.08 1.02 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 10.83        13.34  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 33.25        26.99  
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 91.42        94.01  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 3.94          3.83  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 9.96        11.37  
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 36.15        31.67  
Cash Cycle วนั 1.03 (0.84)  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร      
อตัรากาํไรขั้นตน้ % 7.89% 8.33% 
อตัรากาํไรสุทธิต่อขายสุทธิ1/ % 3.33% 3.74% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 14.71% 18.06% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5.52% 6.90% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 20.07% 22.81% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์2/ เท่า 1.66          1.84  
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.19 1.23 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 11.45 12.22 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล % 39.3% 35.5% 
กาํไรต่อหุ้น      
กาํไรต่อหุน้ บาท/หุน้ 33.07 36.59 

หมายเหตุ :  /1 อตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ = กาํไรสุทธิ/ขายสุทธิ ทั้งน้ีสูตรไดมี้การปรับจากเดิม อตัรากาํไรสุทธิ = กาํไรสุทธิ/รายไดร้วม 
เพื่อใหก้ารเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละงวดสะทอ้นผลการดาํเนินงานธุรกิจปกติอยา่งแทจ้ริง (ไม่รวมรายการท่ีมิไดเ้กิดประจาํ 
หรือ non-recurring income) 
                   /2 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์= ขายสุทธิ/สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) ทั้งน้ีสูตรไดมี้การปรับจากเดิม อตัราการหมุนของสินทรัพย ์= 
รายไดร้วม/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) เพื่อใหก้ารเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละงวดสะทอ้นผลการดาํเนินงานธุรกิจปกติอยา่งแทจ้ริง (ไม่
รวมรายการท่ีมิไดเ้กิดประจาํ หรือ non-recurring income) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

สภาพคล่องโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ในปี 2556 ดีข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วอยูท่ี่ 1.29 เท่าและ 1.08 เท่าตามลาํดบั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็วอยูท่ี่ 1.24 และ1.02 ตามลาํดบั โดย Cash cycle ในปี 2556 เท่ากบั 1.03 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ท่ีมี Cash cycle (0.84) วนั 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 325 

สาเหตุเน่ืองมาจากกลุ่ม ปตท. มีระยะเวลาในการชาํระหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 31.67 วนั เป็น 36.15 วนั ในขณะท่ีระยะเวลาเก็บหน้ี
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั จาก 26.99 วนั เป็น 33.25 วนั  ซ่ึงเป็นผลมาจากลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่ายอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึน 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

อตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรากาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อยูท่ี่ 7.89%,  3.33% และ 14.71% ซ่ึงลดลง เม่ือ
เทียบกบัปี 2555  โดยหลกัเป็นผลมาจากกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง จากตน้ทุนค่าเน้ือก๊าซฯ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  รวมทั้งค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยเฉพาะ ปตท.สผ. ท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการบงกช  โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ในขณะท่ี กาํไรสุทธิลดลง 
เน่ืองจากปี 2556  เงินบาทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ (ในขณะท่ีปี 2555 เงินบาทแขง็ค่าข้ึน) ส่งผลใหก้าํไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนลดลงในปี 2556 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร และอตัราการหมุนของสินทรัพย ์
อยูท่ี่ 5.52%,  20.07% และ 1.66 ตามลาํดบั ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555  โดยหลกัเป็นผลจากกาํไรสุทธิท่ีลดลง เน่ืองจากเหตุผล
ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ี สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการซอ
ติกา้ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย โครงการบงกช โครงการอาทิตย ์และโครงการนาทูน่า ซี เอ ของ ปตท.สผ. 
 
ปัจจัยทีอ่าจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2557 คาดวา่จะขยายตวัสูงกวา่ปี 2556 ทั้งน้ี IMF คาดวา่เศรษฐกิจโลกในปี 2557 จะขยายตวัประมาณ

ร้อยละ 3.7 จากร้อยละ 3.0 ในปี 2556 เน่ืองจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้เร่ิมฟ้ืนตวัข้ึน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะ

สามารถขยายตวัไดอ้ยา่งแข็งแกร่ง ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการบรรลุขอ้ตกลงงบประมาณให้ใชจ่้ายไดเ้พ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีเศรษฐกิจ

ของกลุ่มประเทศท่ีใชเ้งินสกุลยโูรจะพน้จากภาวะถดถอยและสามารถกลบัมาขยายตวัได ้สําหรับกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาและ

ประเทศเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัต่อเน่ือง แมว้า่การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศมีแนวโนม้ชะลอ

ตวั อยา่งไรกต็าม ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดป้รับลดขนาดมาตรการผอ่นคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) โดยลดวงเงิน

เขา้ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลและหลกัทรัพยท่ี์มีสัญญาจาํนองคํ้าประกนัจากเดิม 8.5 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน เป็น 7.5 หม่ืนลา้น

เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน ในเดือน มกราคม 2557 และเป็น 6.5 หม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้

ไป ซ่ึงคาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทยอยปรับลดขนาด QE ลงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2557 หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยงัคงมีแนวโนม้ท่ีดี

ข้ึนเร่ือยๆ    นอกจากน้ี ปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจบัตามอง คือ ภาวะเงินฝืด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มประเทศยโูรโซน ปัญหาเพดานหน้ี

สาธารณะและความสมดุลของภาคการคลงัสหรัฐฯในระยะยาว ความผนัผวนของการเคล่ือนยา้ยเงินทุนและตลาดเงินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

จากการปรับลดขนาด QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

ความตอ้งการนํ้ามนัของโลกในปี 2557 คาดวา่จะเพ่ิมข้ึน 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนัไปอยูท่ี่ระดบั 92.4 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ตาม

รายงานของ IEA ณ เดือนธนัวาคม 2556 โดยหลกัจากกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะจีน อินเดีย 

และตะวนัออกกลาง ขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ อาทิ สหรัฐฯและยโุรป ทรงตวัจากปีก่อน แมจ้ะมี

ความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 แต่คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตนํ้ ามนัเพียงพอต่อความตอ้งการใชโ้ดยเฉพาะการผลิต 

Shale Oil ของสหรัฐฯท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ดงันั้นราคานํ้ ามนัเฉล่ียในปี 2557 คาดวา่จะลดลงจากปี 2556 มาอยูใ่นช่วง 100-105 เหรียญ



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 326 

สหรัฐฯต่อบาร์เรล ทั้งน้ี ราคานํ้ ามนัในปี 2557 อาจปรับตวัสูงข้ึนมากจากปัญหาความไม่สงบในตะวนัออกกลางท่ีทาํให้การผลิต

นํ้ามนัหยดุชะงกัลง (Supply Disruption) อยา่งไรกต็ามราคานํ้ามนัอาจปรับลดลงอยา่งมากไดจ้ากปัญหาเศรษฐกิจโลก 

สาํหรับค่าการกลัน่อา้งอิงสิงคโปร์ในปี 2557 คาดวา่จะใกลเ้คียงกบัปี 2556 เน่ืองจากราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนใหญ่คาดวา่

ทรงตวัในระดบัเดียวกบัปีก่อน  

ราคาผลิตภณัฑ์โอเลฟินส์ในปี 2557 มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึน จากความตอ้งการผลิตภณัฑ์พลาสติกจากจีน อินเดีย 

และอินโดนีเซีย เป็นตน้ ในขณะท่ีกาํลงัการผลิตใหม่มีปริมาณนอ้ยกวา่ความตอ้งการท่ีจะเพ่ิมข้ึน โดยราคา HDPE คาดวา่จะอยูท่ี่ 

1,545 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัและราคา Polypropylene คาดวา่จะอยูท่ี่ 1,547 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ในขณะท่ีราคาผลิตภณัฑอ์ะโรเม

ติกส์คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง จากสภาพอุปทานส่วนเกิน รวมทั้งจากการเพ่ิมกาํลงัการผลิตในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย

ราคา Benzene คาดวา่จะอยูท่ี่ 1,269 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั และราคา Paraxylene คาดวา่จะอยูท่ี่ 1,373 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั  

เศรษฐกิจไทยในปี 2557 คาดวา่จะขยายตวัสูงกวา่ปี 2556 เลก็นอ้ย โดยมีแรงขบัเคล่ือนหลกัจากภาคส่งออกท่ีมีแนวโนม้

ปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนจะสามารถขยายตวัได ้ จากการดาํเนินนโยบายการเงินท่ีผอ่น

คลายโดยใหอ้ตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่า ขณะท่ีการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมีความล่าชา้  อยา่งไรกต็าม เศรษฐกิจไทยเผชิญกบั

ความเส่ียงเชิงลบมากข้ึนจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ซ่ึงหากสถานการณ์ยดืเยื้อจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ

ผูบ้ริโภค นกัลงทุน และนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีความผนัผวนในตลาดการเงินโลกจากเงินทุนเคล่ือนยา้ย ส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึง

ค่าเงินบาทของไทย ทั้งน้ี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ( Office of the National Economic and 

Social Development Board : NESDB) ณ เดือน กมุภาพนัธ์ 2557 คาดการณ์แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2557 จะขยายตวัร้อยละ 3.0-

4.0 

ปตท.จะพิจารณาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้ เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทางการคา้ในกรณีท่ี
จาํเป็นและเป็นประโยชนต่์อ ปตท.และกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว  ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือวา่นโยบายและการดาํเนินการ
ดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้
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14.2  ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในเครือ 

 ณ 31 ธนัวาคม 2556 ปตท. มีภาระในการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม รายละเอียด ดงัน้ี 
                         
                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

   ใหค้วามสนบัสนุนแลว้  
 

ยงัไม่ไดใ้ห้
ความ

สนบัสนุน 

บริษทั  
สกลุเงิน 

วงเงิน ยอดเงินกู้
คา้งชาํระ 

การขยาย
วงเงิน
สินเช่ือ

ทางการคา้ 

อ่ืนๆ 

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุน้นอ้ยกวา่ 100% 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จาํกดั (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 142.50 - - - 142.50 
 เหรียญสหรัฐ 16.91/1 - - - 16.91 
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(มาเลเซีย)จาํกดั(TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 9.50 - - - 9.50 

เหรียญสหรัฐ 60.00/2 - - - 60.00 
บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) บาท 1,250.00 580.00 - - - 
บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 187.94/3 - - 26.34 161.60 

เหรียญสหรัฐ 92.11/4 77.56 - - 14.55 
รวม เหรียญสหรัฐ 415.10 33.95 - 26.34 354.81 

บาท 2,278.00 580.00 - - 1,028.00 

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุน้ 100% 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) บาท 21,097.00/5 21,034.00 - - 63.00 
บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) บาท 4,430.58 3,468.17 - - - 
บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTT INTER) เหรียญสหรัฐ 1,768.10/6 1,485.33 - - 82.29 
บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) บาท 1,540.00 1,270.00 - - - 
บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (PTTT) บาท 39.65/8 37.51 - - - 
PTT (Lao) Co. Ltd. บาท 210.00 159.00 - - 40.00 
PTT Green Energy Pte Ltd. (PTTGE) เหรียญสหรัฐ 119.90/9 103.00 - - - 
PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) เหรียญสหรัฐ 100.00/10 90.00 - - 10.00 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 1,888.00 1,569.38 - - 158.14 

บาท 37,211.72 27,814.11 - - 6,639.69 

การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100.00 - 94.53 - 5.47 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) เหรียญสหรัฐ  22.97   -   22.97   -   -   

รวม 
เหรียญสหรัฐ  122.97   -    117.50   -    5.47  

บาท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 2,619.93 1,755.89 117.50 26.34 502.82 

บาท 28,567.23 26,548.68 0.00 0.00 103.00 
         

/1 ตามหนงัสือ Construction Cost Undertaking ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ระหว่าง ปตท. เปโตรนาส และ TTM(T) ท่ีกาํหนดให ้ปตท. และเปโตรนาสในฐานะผู ้
ถือหุน้ตอ้งให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุน้ 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สามารถชาํระค่า Claims ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการเรียกเกบ็ได ้
(วงเงิน 16.91 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเป็นตวัเลขประมาณการ) และสัญญาจะส้ินสุดเม่ือ TTM(T) ชาํระค่า Claims กบัผูรั้บเหมาก่อสร้างแลว้เสร็จ  
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/2 ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวา่ง ปตท. เปโตรนาส และ TTM(M) ลงวนัท่ี 29 พ.ย. 56 วงเงินกู ้120 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นส่วนของ ปตท. 
60 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเป็นส่วนของเปโตรนาส 60 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใชส้าํหรับการก่อสร้างโครงการ EVA Project โดย TTM(M) จะชาํระคืนเงินกูใ้หก้บัผู ้
ถือหุน้เม่ือไดรั้บเงินกูจ้ากแหล่งภายนอก  
/3 ตามสัญญาการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อการกูเ้งิน Project Financing ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนช่วงการ
ก่อสร้าง คิดเป็นภาระของผูถื้อหุน้สูงสุดเท่ากบัสัดส่วนการถือหุน้ของยอดหน้ีคงคา้ง คิดเป็นวงเงิน 161.60 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้หก้ารสนบัสนุนในรูปแบบ
ของเงินทุนเพิ่มเติมแลว้ จาํนวน 26.34 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
/4  ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTAC ลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 วงเงินกู ้33.95 ลา้นเหรียญสหรัฐ และสัญญาลงวนั
ที 20 พฤศจิกายน 2556 วงเงินกู ้58.16 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินกบับริษทั PTTAC ในช่วงการก่อสร้างโครงการ 
/5  ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวา่ง ปตท. และ PTTLNG ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 วงเงินกู ้20,797 ลา้นบาท เพื่อชาํระคืนเงินกูต้าม
สัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ฉบบัเดิม และสัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 วงเงินกู ้300 ลา้นบาท เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและดาํเนินโครงการ LNG 
Receiving Terminal ระยะท่ี 2 
/6  ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTI ลงวนัท่ี 4 กนัยายน 2555 วงเงินกู ้718.10 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อนาํไปจ่ายชาํระ
คืนเงินกูต้ามสัญญาฉบบัเดิมลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 และเพื่อใชเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ายจากสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ีในช่วงท่ีผูกู้ย้งัไม่มีรายได ้สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 24 
สิงหาคม 2555 วงเงิน 1,035 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อนาํไปใชซ้ื้อหุน้ SAR ตามคาํเสนอซ้ือหุน้ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ ค่าใชจ่้ายในการทาํธุรกรรม และ
เพื่อใชเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ายจากสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ี และสัญญาเงินกูล้งวนัท่ี 19 มีนาคม 2556 วงเงิน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อนาํไปลงทุนในโครงการเข่ือนและ
โรงไฟฟ้าพลงันํ้านํ้าลิก 1 สปป.ลาว 
/7  ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTI ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 วงเงินกู ้6,836 ลา้นบาท เพื่อนาํไปลงทุนในโครงการ
เข่ือนและโรงไฟฟ้าพลงันํ้าไซยะบุรี สปป.ลาว 
/ค  ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTT ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 และสัญญาแกไ้ขสัญญาเงินกูค้ร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2555 วงเงินกู ้7.42 ลา้นหยวน เพื่อนาํไปใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ ของสาํนกังานตวัแทนท่ีประเทศจีน โดย PTTT จะชาํระดอกเบ้ียและเงินกูเ้ป็นเงินสกลุเหรียญ
สหรัฐโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีกาํหนด   
/9  ตามสัญญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTGE ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2555 วงเงินกู ้60 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนระยะสั้นเพื่อการบริหารจดัการตามแผนงานต่างๆของบริษทั PTTGE  และทาํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติม ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2556 เพื่อเพิ่มวงเงินกูเ้ป็น 119.90 
ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 

14.3 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2557-2561) เป็นเงินรวมประมาณ 326,575 ลา้นบาท โดยมีสรุปรายละเอียด
ประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  

                     หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกจิ  2557 2558 2559 2560 2561  รวม  
ก๊าซธรรมชาติ   29,903   22,826   17,177   30,103   37,839   137,847  

นํ้ามนัและการคา้ระหวา่งประเทศ   11,753   9,319   11,925   11,503   10,415   54,915  
แผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือ

หุน้ร้อยละ 100  
  

38,404  
  

17,563  
  

29,043  
  

18,733  
  

18,709  
  

122,453  
สาํนกังานใหญ่และอ่ืนๆ   6,888   3,206   765   457   44   11,360  

รวม   86,948   52,914   58,910   60,796   67,007   326,575  

คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัแผนการลงทุนใน 5 ปี (ปี 2557 – 2561) ทั้งน้ี การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นการ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ ปตท. โดยมีการลงทุนหลกัประกอบดว้ยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการ
ขยายความสามารถในการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งการร่วมทุนและ
ลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือขยายธุรกิจพลงังานในต่างประเทศ  ประกอบกบัการลงทุนเพ่ือขยายความสามารถใน
การนาํเขา้ การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของธุรกิจนํ้ามนั เป็นตน้ 

แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดวา่จะนาํมาใชใ้นการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน 

รวมถึงจากการก่อหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งน้ีแผนการลงทุนขา้งตน้เป็นแผนการลงทุนของ ปตท.เท่านั้น ไม่รวมแผนการ

ลงทุนของบริษทัในเครือ อน่ึง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัในเครือหลกัไดน้าํเสนอในส่วนท่ี 1 หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
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14.4 โครงการหลกัในอนาคตของ ปตท. 

14.4.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ(Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.)   
ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
จาํนวน 14 โครงการ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
165,077 ลา้นบาท  

ต่อมาคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตอ้งการไฟฟ้ามีการขยายตวัท่ี
ลดลงตามวิกฤติเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง ต่อมาคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพฒันา
กาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงมีการปรับ
เล่ือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 3 ปี จากปี 2566 เป็นปี 2569 และลดการจดัหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน นอกจากนั้นไดก้าํหนด
สัดส่วนการรับซ้ือไฟฟ้าต่างประเทศไม่เกิน 15% ของกาํลงัผลิตทั้งหมดในระบบ ทั้งน้ีไดเ้พ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนร่วม (Cogeneration) ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเขา้มาทดแทนกาํลงัผลิตไฟฟ้าในส่วนท่ีลดลง ส่งผลให้  ปตท. 
จาํเป็นตอ้งจดัทาํแผนจดัหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว และ ทบทวนรายละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติล่าสุดขา้งตน้  

ทั้งน้ีการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 ไดรั้บอนุมติั
จากคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2555 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาํนวน 18 โครงการ 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 217,372 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเลโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

โครงการในระยะที ่1   

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัท่ี Block Valve West 7 (BVW#7) จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
รับและส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพพม่า สูงสุด 1,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม 2549 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใตข้นาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 24 น้ิว เป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
30 น้ิว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย ท่ีอาํเภอไทรนอ้ย ไป
ยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ระบบท่อส่ง
ก๊าซฯ จากไทรนอ้ยไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใตก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 
2552 และไตรมาสท่ี 4 ปี 2549 ตามลาํดบั โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัสาํรองท่ีเขตปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ จงัหวดัราชบุรี เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและความยดืหยุน่ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าไปยงัผูใ้ชก๊้าซ
ธรรมชาติในส่วนกลาง ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินงานเม่ือตน้เดือนพฤษภาคม 2549 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงการก่อสร้างแท่นพกัท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแลว้เสร็จเม่ือตน้ปี 2551 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 330 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 42 น้ิว จากแท่นพกัท่อพีอาร์พี ต่อไปยงัจงัหวดั
ระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,900 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัในทะเล ซ่ึงก่อสร้างแลว้
เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือตน้ปี 2550 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งอาทิตยไ์ปยงัแท่นพกัท่อ 
พีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ
วนั โครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือตน้ปี 2551 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 36 น้ิว จากระยองเพ่ือเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนานบนบก
ท่ีสถานีเพ่ิมความดนับางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 400 
ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,200 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัภายหลงัติดตั้ งหน่วยเพ่ิมความดัน 
บนบก ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์เป็น
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงโครงการ
ดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2551 

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 บนบก ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และ
เร่ิมดาํเนินการเม่ือตน้ปี 2550 สาํหรับหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล คาดวา่จะแลว้เสร็จ
ประมาณไตรมาส 3 ปี 2557 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 น้ิว  จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั TTM 
อาํเภอจะนะ  ไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ อาํเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา  เป็นระยะประมาณ 8 กิโลเมตร  มีความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 280 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงโครงการไดเ้ร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือส้ินปี 2550 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว  จากโรงไฟฟ้าวงันอ้ย (กฟผ.) อาํเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไปยงัโรงไฟฟ้าแก่งคอย อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  เป็นระยะประมาณ 72 กิโลเมตร  มี
ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงโครงการไดเ้ร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติได้
เม่ือปี 2549โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากจงัหวดัระยอง ไปยงัอาํเภอแก่ง
คอย จงัหวดัสระบุรี (โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4) เป็นระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถ
ในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมดาํเนินโครงการในส่วนของระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีเช่ือมระหวา่ง LNG Receiving Terminal กบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัระยอง ระยะทาง
ประมาณ 13 กม. แลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือเดือนกรกฎาคม 2554  สาํหรับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลกั 
(ระยอง – แก่งคอย) คาดวา่จะแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 2558   

โครงการในระยะที ่3 

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนับนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซ
ธรรมชาติระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณประมาณปี 2557 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2556 
 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 331 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 28 น้ิว  จากชายแดนไทยสหภาพพม่า ไปยงั
อาํเภอทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นระยะประมาณ 1 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด
รวม 280 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณประมาณกลางปี 2557 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 28 น้ิว  จากอาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี    ไป
ยงัจงัหวดันครราชสีมา เป็นระยะประมาณ 150 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 320 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2559 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 28 น้ิว  จากอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
ไปยงัจงัหวดันครสวรรค ์  เป็นระยะประมาณ 210 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 
ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2558 

 โครงการติดตั้งสถานีเพ่ิมความดนัก๊าซธรรมชาติกลางทางบนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 (Onshore #4 
Midline Compressor) เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 คาดวา่
โครงการจะแลว้เสร็จประมาณปี 2560 

 โครงการติดตั้งหน่วยผสม (Mixing) ก๊าซธรรมชาติท่ีสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี – วงันอ้ย 6  (RA#6) บน
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี – วงันอ้ย เพ่ือควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาจากฝ่ังตะวนัออก (อ่าวไทย 
และ ก๊าซธรรมชาติเหลว) และฝ่ังตะวนัตก (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้ในกลุ่มต่างๆ  
ใหมี้คุณภาพท่ีเหมาะสม คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณปี 2557 

การเพิม่การลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จากแหล่งผลิตอาทิตยเ์หนือส่วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2551 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 28 น้ิว จากแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 48 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2554 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตบงกชใตส่้วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 38 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 350 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปี 2555 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งฝ่ัง
ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท. (รวมท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งนํ้าพอง) จาก 4,380 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) เพ่ิมเป็น 7,680 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้และ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนกบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงัน้ี 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 
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 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ - แหล่งอาทิตย ์

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย - แก่งคอย 

นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนกบัโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งอาทิตย ์ FPSO มายงัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไป
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2550 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) เม่ือวนัท่ี 2 
เมษายน 2551 ตามลาํดบั 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนของ ปตท. อีกหลายโครงการ โดยรายละเอียด
โครงการและวนัท่ี BOI มีมติเห็นชอบ เป็นดงัน้ี 

 โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน  (เห็นชอบเม่ือ 17 ตุลาคม 2548) 

 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6  (เห็นชอบเม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 2550) 

 โครงการผลิตโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า สาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก (เห็นชอบ
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม  2550) 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยสหภาพเมียนมาร์ มายงัสถานีควบคุมความดนัก๊าซฯ ฝ่ัง
ตะวนัตกท่ี 1 (BVW#1) (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม  2555) 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปสู่ภมิูภาค – โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครราชสีมา (เห็นชอบเม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหาคม  2555) 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปสู่ภมิูภาค – โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นครสวรรค ์(เห็นชอบเม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหาคม  2555) 

14.4.2 การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคบัแลว้ตั้ งแต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 2550  
โดย ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประกอบดว้ย ใบอนุญาตการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผา่นระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคา้ปลีกก๊าซธรรมชาติผา่นระบบจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ และกิจการไฟฟ้า ประกอบดว้ย ใบอนุญาตผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก  กิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ใชเ้องในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ การ
ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าของ ปตท. ถูกกาํกบัโดย คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ภายใต ้พระราชบญัญติั  การ
ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
(ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบัการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไป 

14.4.3 โครงการก๊าซธรรมชาตสํิาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมา 
จากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนับสนุน
ยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมนาํ NGV มา
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ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยายตลาด 
NGV อยา่งต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ี ปตท. ยงัพฒันาการใช ้NGV ในโครงการทดลองพฒันาก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากมูลสัตวเ์พ่ือการคมนาคมจงัหวดั
เชียงใหม่ ขนาดกาํลงัการผลิตก๊าซชีวภาพอดัหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตนั/วนั ไดด้าํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
และจะสามารถดาํเนินงานเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณไตรมาสท่ี 2 ปี 2556 และ ปตท. ยงัมีโครงการปรับปรุงสถานี CNG ใหเ้ป็นสถานี 
LCNG (Liquid to Compressed Natural Gas Station) ณ สถานีบริการ NGV สาขาสารภี จ. เชียงใหม่ เพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งในพ้ืนท่ี
ห่างไกลจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จากโรงงานผลิต LNG จงัหวดัสุโขทยั ไดด้าํเนินการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมใชง้านในไตรมาสท่ี  4  ปี  2554 โดยมียอดจาํหน่าย NGV ประมาณ 7-8  ตนั/วนั 
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ส่วนที ่5 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

วา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายใหน้ายพิจินต ์อภิวนัทนาพร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของนายพิจินต ์อภิวนัทนาพร กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายไพรินทร์ ชโูชติถาวร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 นายพิจินต์ อภิวนัทนาพร ผู้จดัการฝ่ายผู้ลงทนุสมัพนัธ์  

 

 

  

 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายปานปรีย ์
พหิทธานุกร 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
(ไดร้ับการแต่งตั้ง
เมื่อวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2556) 
 
 กรรมการ 
    อิสระ 
(ไดร้ับการแต่งตั้ง
เมื่อวนัที่ 29 
มิถุนายน 2556) 
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ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโท ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวทิยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอก ดา้นการบริหารจดัการภาครัฐ
 Claremont Graduate University, สหรัฐอเมริกา 
 
ประวตัิการอบรม 
  หลกัสูตร RCP 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน 

(วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบนัวทิยาการพลงังาน  
 โครงการหลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คง

ขั้นสูง (วปอ.มส.1) 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)   รุ่นที่ 6  สถาบนั

วทิยาการตลาดทุน  
 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรม ระดบัสูง 

(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7 
 หลกัสูตรการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที่ 4 
 

2551 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
(นายสุรพงษ ์สืบวงศล์ี) 

 

2553 - ปัจจุบนั ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิอมตะ มูลนิธิอมตะ 

2555 กรรมการ บริษทั อมตะ ว ีเอน็ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั โกลบอล ยทูิลิตี้ เซอร์วสิ 
จาํกดั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
 -  
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
- 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายบุญสม 
เลิศหิรัญวงศ ์
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 ประธาน
กรรมการ 
ตรวจสอบ 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
1 กมุภาพนัธ์ 
2557) 
 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาเอก Dr. Ing. (Civil Engineering) INSA,  
      Toulouse, France 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 49 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที่ 3  สถาบนัวทิยาการพลงังาน  

 หลกัสูตร DCP 162 , FSD 17 , ACP 41, AACP 9 
(MFM 8, MIA 13, MIR 13 , MFR 16) SFE 18/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

2550 - 2551 กรรมการนโยบายการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 - 2553 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประเภทผูแ้ทนบริหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการสภากาชาดไทย  

2551 –2556 คณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
  กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 

      – 

 

กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
  ประธานกรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายอรรถพล ใหญ่
สวา่ง 
 กรรมการ 
 อิสระ 
(ไดร้ับการแต่งตั้ง
เมื่อวนัที่ 25 
พฤศจิกายน 2556) 
 
 ประธาน  
    กรรมการ 
 สรรหา 
(ไดร้ับการแต่งตั้ง
เมื่อวนัที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2557) 
 กรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง 
    องคก์ร 
(ไดร้ับการแต่งตั้ง
เมื่อวนัที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2557) 
 
 
 
 
 
 
 

63 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี)    
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบณัฑิตยสภา นิติศาสตรมหา
บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

ประวตัิการอบรม 
   หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส.1) รุ่นที่ 24  
   สาํนกังาน ก.พ  
  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
   (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
  หลกัสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 13 วทิยาลยัการเมือง 
   การปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้  
  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 13 สถาบนั 
   วทิยาการตลาดทุน  
  หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)  
    รุ่นที่ 1 วทิยาลยัรัฐธรรมนูญ 
   สถาบนัรัฐธรรมนูญศึกษา สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

2552 - 2556 รองอยัการสูงสุด สาํนกังานอยัการสูงสุด 

2556 - ปัจจุบนั อยัการสูงสุด สาํนกังานอยัการสูงสุด 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหา  กรรมการ 
 บริหารความเสี่ยงองคก์ร บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตแห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
 กาํหนด 
 ค่าตอบแทน 
 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 M.A. Development Economics, 
 Williams College, U.S.A. 
 ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
    มหาวทิยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 
 
 
ประวตัิการอบรม 
 นกับริหารระดบัสูง ก.พ. รุ่นที่ 35 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 46 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตร DAP 51/2006 , DCP 92/2007, ACP 

22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)  รุ่นที่ 1  สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 

 

2543 - 2546 ผูช้่วยเลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2546 - 2547 ที่ปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2547 - 2553 รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2553 - ปัจจุบนั เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    
     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)         
  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
   กรรมการ   บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการคา้ไทย 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการวชิาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 กรรมการสภาการศึกษาผูท้รงคุณวฒุิของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
 คณะกรรมการชดเชยภาษีสินคา้ส่งออก 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม 
 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.ทศพร 
ศิริสมัพนัธ์ 
 
 กรรมการ 
     อิสระ 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
27 เมษายน 
2556) 
 
 ประธาน 
    กรรมการ 
 กาํกบัดูแล 
 กิจการที่ดี 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
25 พฤศจิกายน 
2556) 
 
 ประธาน 
    กรรมการ 
 บริหารความ 
    เสี่ยงองคก์ร 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
25 พฤศจิกายน 
2556) 
 

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 M.A.P.A. สาขาบริหารการพฒันา  Pi Alpha Alpha  

   (National Honor   Society for Public Affairs and  

   Administration),  

   Northern Illinois University, U.S.A. 
 Ph.D., สาขาการวเิคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ 

และการเมืองเปรียบเทียบ 
Northern Illinois University, U.S.A. 

 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร DCP 80/2006 , FND 30/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 “Local Authorities and the State”, Ecolc Nationale d’ 
Administration (ENA) ประเทศฝรั่งเศส 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน  
 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง 
(บยส. รุ่นที่ 15) วทิยาลยัการยตุิธรรม สาํนกังานศาล
ยตุิธรรม 
 

2546- 2556 เลขาธิการ  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ 

2556 – ปัจจุบนั เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 
      บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสงัคม  บริษทั กสท  
      โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
- 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการผูท้รวงคุณวฒุิ คณะกรรมการนโยบายตาํรวจแห่งชาติ (กตช.) 
 กรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประธานกรรมการอิสระ ติดตามและประเมินผล สภาพฒันาการเมือง 
 กรรมการอาํนวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษาสถาบนัเพื่อการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายวรุณเทพ 
วชัราภรณ์ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

45 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) 
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 Master of Science in Information System  (MIS),      
   Engineering School, George Washington   
   University, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
 หลกัสูตร Game for Global Growth รุ่น 2 (เม.ย. 2553 - 
มี.ค. 2554) ของบริษทั Singtel 

 หลกัสูตร DCP 157/2012 , FSD 17/2012 , ACP 
40/2012 , AACP 2012 , MIA 13/2012 , MIR 13/2012, 
MFM 9/2013, MFR 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

2549 - 2550 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการตลาด 
และผลิตภณัฑ ์One-2-Call 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 

2550 - 2551 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แอดวานซ์ เอม็เปย ์จาํกดั 
2551 - 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานขาย 

กลุ่มลูกคา้องคก์ร 
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 

2553 - 2554 ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
ส่วนงานขายกลุ่มลูกคา้องคก์ร 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการ 
สาํนกัรองประธานกรรมการบริษทั 

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ   บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
     - 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
• กรรมการอาํนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายอินสอน 
บวัเขียว 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
1 กมุภาพนัธ์ 
2557) 
 
 
 
 

64 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) มหาวทิยาลยับูรพา 
 (วทิยาลยัวชิาการศึกษา บางแสน) 
 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 Doctorate of Public Administration, 
 Century University, New Mexico, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร FSD 17/2012 , DCP 162/2012, SFE 

18/2013, RNG 5/2013, HMS 3/2013  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

2527 - 2552 ผูบ้ริหารกลุ่มบริษทั บริษทั สุราทิพย ์และ 
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 

2533 - 2538 ที่ปรึกษา บริษทั ลาว - ชินวตัร เทเลคอมมินิเคชัน่ จาํกดั 

2535 - 2545 ที่ปรึกษา สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง เชียงใหม่ 

2553 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษา บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) และ 
กลุ่มบริษทั ที.ซี.ซี. 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
        - 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
        - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายมนตรี 
โสตางกรู 
 
 กรรมการ 
    อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
1 กมุภาพนัธ์ 
2557) 
 

51 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 M.B.A. Northrop University, Los  Angeles,  
    California, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 
 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  

2551-2552 กรรมการบริหาร สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 

2551 - 2553 กรรมการ สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

2551 - 2554 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
2551 - 2554 กรรมการบริหาร การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ

มัน่คงของมนุษย ์
2535 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Prestige Direct  Marketing Co.,Ltd. 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 
 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ บริษทั Media Shaker Co.,Ltd. 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ กองทุนเพื่อป้องการการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่นภายใตโ้ครงการสายใยรัก 
 แห่งครอบครัว ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
 ที่ปรึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 
 สยามมกฎุราชกมุาร 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายวชัรกิติ 
วชัโรทยั 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
  กรรมการ 
 สรรหา 
(ไดร้ับการแต่งตั้ง
เมื่อวนัที่ 1 
กมุภาพนัธ์ 2557) 
 
 กรรมการ 
 กาํกบัดูแล 
 กิจการที่ดี 
(ไดร้ับการแต่งตั้ง
เมื่อวนัที่ 25 
พฤศจิกายน 2556) 
 

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, IL, U.S.A 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาวชิา 
 รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 4 วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)  รุ่นที่ 9  สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน   

 หลกัสูตร “กาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์าร
มหาชน” รุ่นที่ 5 สถาบนัพฒันากรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (PDI) 

 หลกัสูตรนกับริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง 
(บยส.) รุ่นที่ 15 วทิยาลยัการยตุิธรรม สาํนกังานศาล
ยตุิธรรม 

 หลกัสูตร DCP 121/2009 , Moving Corporate 
Governance Forward : Challenge for Thai Directors 
2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
การคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่นที่ 5  สถาบนั
วทิยาการการคา้   

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
วทิยาการพลงังาน รุ่นที่ 1 สถาบนัวทิยาการพลงังาน  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ของ
ประเทศ “ภูมิพลงัแผน่ดิน” รุ่นที่ 1  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

2544 - 2550 ผูช้่วยเลขาธิการพระราชวงัฝ่ายที่ประทบั สาํนกัพระราชวงั 

2550 - ปัจจุบนั กรมวงัผูใ้หญ่ สาํนกัพระราชวงั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการสรรหา   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี     
      บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 คณะกรรมการดาํเนินการจดังานกาชาด สภากาชาดไทย 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ  โรงเรียนราชวินิตประถม 
 นายกสมาคมผูป้กครองและครู  โรงเรียนราชวนิิตประถม 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ  มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
 กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูท้รงคุณวฒุิ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษทั  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสีหศกัดิ์ 
พวงเกตุแกว้ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 กาํกบัดูแล 
 กิจการที่ดี 
 
 กรรมการ 
 กาํหนด 
    ค่าตอบแทน 
(ไดร้ับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
กาํหนด
ค่าตอบแทน เมื่อ
วนัที่ 27 เมษายน 
2556) 

56 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาความสมัพนัธ ์
 ระหวา่งประเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  Master of Arts (International Public Policy), 
 Johns Hopkins University, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 – 
 

2545 อธิบดีกรมสารนิเทศ 
และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2549 รองปลดักระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

2550 เอกอคัรราชทูต ผูแ้ทนถาวรไทยประจาํสาํนกังาน
สหประชาชาติ และองคก์ารระหวา่งประเทศอื่นๆ 
ณ นครเจนีวา 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2554 - ปัจจุบนั ปลดักระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
 - 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสมชยั 
สจัจพงษ ์
 
 กรรมการ 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
29 มิถุนายน 
2556) 
 
 กรรมการ 
    กาํหนด 
    ค่าตอบแทน 
(ไดร้ับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

เมื่อวนัที่ 25 

พฤศจิกายน 2556) 

 

 กรรมการ 
   บริหารความ 
   เสี่ยงองคก์ร 
(ไดร้ับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

องคก์ร 

เมื่อวนัที่ 25 

พฤศจิกายน 2556) 

52 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Ohio State University 
สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Ohio State University 
สหรัฐอเมริกา 
 
ประวตัิการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program 
DCP75/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 2  สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 
  

2551-2552 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

2552-2553 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลงั 

2552-ปัจจุบนั กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

2553-2554 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวสิาหกิจ 

กระทรวงการคลงั 

2554- ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
2553-2554 กรรมการ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย 

จาํกดั 
2554-2556 กรรมการอิสระ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

25 พ.ย. 2556-ปัจจุบนั กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
   กรรมการ/ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดัการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
- 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายประเสริฐ 
บุญสมัพนัธ์  
 
 กรรมการ 
 (ไดร้ับแต่งตั้ง 
เมื่อวนัที่ 11 
เมษายน2556) 
 
 กรรมการ 
    บริหารความ  
    เสี่ยงองคก์ร 
(ไดร้ับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองคก์ร 
เมื่อวนัที่ 25 
พฤศจิกายน 
2556 

61 0.007380 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Utah State 
University, สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาวศิวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์สาขาวชิา
การจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์สาขาวชิาการ
จดัการนวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
ประวตัิการอบรม 
 Certificate in Advanced Management Program  
   (AMP 155), Harvard Business School, U.S.A. 
 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 
   ที่ 10 (วปรอ 4010) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
   ประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารชั้นสูง รุ่นที่ 6, สถาบนั 
   พระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  
   (วตท.) รุ่นที่ 3 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP  
    26/2004 ), Role of Chairman Program (RCP  
   28/2012)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
    (IOD) 

2544-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ   

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)   

2546-2554 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่   

บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)   

2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิกอล จาํกดั 
(มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส์ จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 – 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟแูละสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.) 
 ประธานองคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (TBCSD) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสุเทพ 
เหลี่ยมศิริเจริญ 
 
 กรรมการ 
(ไดร้ับการ
แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 
23 กมุภาพนัธ์ 
2556) 
 

59 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  MSc in Hydraulic Engineering, Delft University 
 of Technology, Netherlands 
 
ประวตัิการอบรม 
  หลกัสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 43 สถาบนัวชิาการ
ป้องกนัประเทศ กองบญัชาการทหารสูงสุด 

• หลกัสูตรนกับริหารพลงังานระดบัสูง รุ่นที่ 1 
กระทรวงพลงังาน 

• หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง หลกัสูตรที่ 1 รุ่นที่ 44 
สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) สาํนกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 51 
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

• หลกัสูตร DAP 96/2012 , ACP 39/2012, MIR 
12/2012,SFE 18/2013,DCP 180/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน 
(วพน.)  รุ่นที่ 2 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

2541 ผูอ้าํนวยการส่วนปฏิบตัิการและบาํรุงรักษา 1 สาํนกั
ปฏิบตัิการและบาํรุงรักษา กรมพฒันาและส่งเสริม
พลงังาน กระทรวงวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลยแีละพลงังาน 

กระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และพลงังาน 

2546 ผูอ้าํนวยการสาํนกัถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลย ี
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
(พพ.), กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2550 ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาพลงังานทดแทน  
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
(พพ.) กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2552 รองอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2554 –2556 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2556-ปัจจุบนั ปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
 -  
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายจิตรพงษ ์
กวา้งสุขสถิตย ์
 
 กรรมการ 

64 0.009057 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเครื่องกล)   
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 M.Eng. (Industrial Engineering), 
 Lamar University, Texas, U.S..A. 
  Doctor of Engineering Industrial, 
 Lamar University, Texas, U.S..A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 Stanford Executive Program, 
 Stanford University, U.S.A. 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
    รุ่นที่ 12 (วปรอ 4212) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตร DCP 42/2004 , FND 9/004 , 
 RCC 10/2010 และ NCGC สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2543 - 2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

2546 - 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสาํรวจ 
ผลิต และก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2551 - 2552 ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ และก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    PTT International Company Limited 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ   Sakari Resources Ltd.  
 ประธานกรรมการ   PTT FLNG Limited  
 ประธานกรรมการ   PTT International Company Limited 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายไพรินทร์ 
ชูโชติถาวร 
 

  กรรมการและ 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ 
     

  กรรมการ 
สรรหา 

 
  ประธาน

เจา้หนา้ที่
บริหารและ
กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

 

57 0.002171 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง)   
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Master of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
 Doctor of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลย ี
   และการจดัการพลงังานและสิ่งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
ประวตัิการอบรม 
  PTT Executive Leadership Program 2008, GE 

Crotonville, U.S.A. 
  NIDA - Wharton Executive Leadership Program 2007, 

The Wharton School, University of Pennsylvania, 
U.S.A. 

  Industrial Liaison Program (ILP) 2005, Massachusetts 
Institute of Technology, U.S.A. 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลยัป้องกนั 
    ราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตร  DAP 24/2004 , DCP  51/2004 , 
 FND 14/2004, ACEP 4/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน(วพน.)
    รุ่นที่ 1  สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
  หลกัสูตรการกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน 
รุ่นที่ 7 สถาบนัพระปกเกลา้ 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 8  สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย รุ่นที่ 1 

2549 - 2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 
ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 

2551 -  
ธ.ค. 2551 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั และ 
บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 

ม.ค. 2552 - 
มิ.ย. 2554 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

มิ.ย. 2554 - 
ก.ย. 2554 

ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ก.ย. 2554 - 
ปัจจุบนั 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (ถึงวนัที่  9 เมษายน 2556) 
 กรรมการ  บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  
 กรรมการ   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2556) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ   บริษทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวนัที่ 13 
ธนัวาคม 2556)  
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
 กรรมการ สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
 กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการนกัธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอ้มไทย สถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย 
 ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ศูนยน์าโนเทคโนโลยแีห่งชาติ สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (NANOTEC) 
 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น 
 คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสุรงค ์
บูลกลุ 
 
 ประธาน 
 เจา้หนา้ที่ 
 บริหาร 
 การเงิน 
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0.004138 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor of Science in Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
 Master of Engineering in Operations Research, 
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรการเมืองการปกครอง 
     ในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง  
 (ปปร. รุ่นที่ 8) สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 4919) วทิยาลยั 
    ป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบนั 
    วทิยาการตลาดทุน 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง  
    (บ.ย.ส. รุ่นที่ 15) วทิยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันา 
   ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยตุิธรรม 
 หลกัสูตร  DCP 121/2552 , R-SS 1/2011  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    
   หลกัสูตร Thai   Intelligent Investors (รุ่นที่ 1) สถาบนั
วทิยาการผูล้งทุนไทย 

   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง    (วพน.) รุ่นที่ 2 วทิยาการ
พลงังาน 

 

2548 - 2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

2551 - 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

2552 - 2555 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ใน
ตาํแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
  กรรมการ Sakari Resources. Ltd.  
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 นายกสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลัน่นํ้ามนัปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 นายกสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการรองเลขาธิการ หอการคา้แห่งประเทศไทย 
 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
 กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายณฐัชาติ 
จารุจินดา 
 
 ประธาน 
 เจา้หนา้ที่ 
 ปฏิบตัิการ 
 กลุ่มธุรกิจ 
 ปิโตรเลียม 
 ขั้นตน้และ 
    ก๊าซธรรมชาติ 
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0.000352 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 M.B.A. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวตัิการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 Oxford Energy Seminar, UK 
 Break Through Program for Senior 
 Executives (BPSE), IMD Stitute, Switzerland 
 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตร  DCP 129/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.)  รุ่นที่ 15   สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบนั

วทิยาการพลงังาน 

2547 - 2548 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัหา 
และจดัส่งปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2548 - 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สาํหรับยานยนต ์

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2552 - 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์ร บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2554 –2556 ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการกลุ่มปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

 2556- ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการกลุ่มปิโตรเลียม 
ขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ /กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   
     (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556) 
 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
  กรรมการ     PTT International Company Limited (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2556) 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 ประธานกลุ่ม Water Resource Management: TBCSD 
 ประธานชมรมพลงัไทยใจอาสา    
 ประธานชมรมเดิน-วิง่ ปตท. 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสรัญ 
รังคสิริ 
 
 ประธาน 
    เจา้หนา้ที่ 
    ปฏิบตัิการ 
   กลุ่ม 
   ปิโตรเลียมขั้น 
   ปลาย 

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (อุตสาหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 M.S. Management, Polytech.Inst. of  NY., 
 U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, 
     St.Catherine’s College, Oxford Universiry, UK 
 NIDA - Wharton Executive Leadership Program 
 2009, The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 วทิยาลยัป้องกนั 
    ราชอาณาจกัร  
 หลกัสูตร   CSP 8/2004 , DCP 61/2005 , 
 FND 19/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
    ไทย (IOD) 

2546 - 2548 ผูจ้ดัการฝ่าย สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2549 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
2551 - 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สื่อสารองคก์รและกิจการเพื่อสงัคม 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2552 - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
การตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2553 - 2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
การตลาดขายปลีก 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธุรกิจนํ้ามนั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2556- ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการกลุ่มปิโตรเลียมขั้น

ปลาย 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
  กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2556) 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร   บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2556)  
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
- 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายปิติพนัธ์ 
เทพปฏิมากรณ์ 
 
 รองกรรมการ
 ผูจ้ดัการใหญ่ 
 ทรัพยากร 
    บุคคลและ 
    ศกัยภาพ
 องคก์ร 

57 
  

 

 

 

 

0.000292 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั 
 รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวตัิการอบรม 
 Strategic Human Resource  Management, 
 Harvard University, U.S.A. 
 NIDA - Wharton Executive Leadership Program, 
 The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 Senior Executive Program ( SEP ), 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตร DCP 138/2010, ACEP 4/2012 สมาคม 
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2544 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ร สาํนกังานใหญ่  บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2546 - 2547 ผูจ้ดัการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบุคคล  
สาํนกังานใหญ่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2547 - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบุคคลองคก์ร 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล 
และศกัยภาพองคก์ร 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
   ประธานกรรมการ   บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 
   ประธานกรรมการ   บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั  
   ประธานกรรมการ   บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 -  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสุพฒันพงษ ์
พนัธ์มีเชาว ์
 
  รองกรรมการ 
    ผูจ้ดัการใหญ่ 
    กลยทุธ์ 
    องคก์ร 
     

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคมี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวตัิการอบรม 
 Advance Management Program, 
 INSEAD University, France 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.50) และ (ปรอ.20) 
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 หลกัสูตร  DCP 131/2010, RCP 30/2013 สมาคม 
   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
 หลกัสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United  
    Kingdom 

2538 - 2548 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

2549 - 2551 กรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
2552 - 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นพฒันาธุรกิจ 

และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานกลยทุธ์องคก์ร 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์ร บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ     บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2556) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ  บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จาํกดั 
 กรรมการ  Sakari Resources Limited  (SAR) 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายชาครีย ์  
บูรณกานนท ์  
 
 รองกรรมการ 
   ผูจ้ดัการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ 

58 0.001940 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
ประวตัิการอบรม 
 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน,  
    สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2553  
 หลกัสูตร  DCP 138/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
    กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 PTT – GE Executive Program, GE Crotonville, 
    U.S.A. 2012 

2551 - 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2552  - 2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 
 

2554 - 2555 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ  บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ  บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
 กรรมการ   บริษทั East Mediterranean Gas (S.A.E.), Arab Republic of Egypt 

กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 – - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายชวลิต  
พนัธ์ทอง 
 รอง 
   กรรมการ 
   ผูจ้ดัการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจ 
   นํ้ามนั 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วศิวกรรมเครื่องกล)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 MBA, Central Missouri State University  
  
 
 
ประวตัิการอบรม 
  Senior Executive Program (SEP), สถาบณับณัฑิต   
     บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 PTT – GE Executive Leadership Program, GE  
    Crotonville, USA 
  Nida-Wharton Executive Leadership Program, The  
     Wharton School, University of Pennsylvannia  
     U.S.A. 
  หลกัสูตร DCP 177/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
      กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2551 - 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัหาและจดัส่ง
ปิโตรเลียม  

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2552  - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบตัิการคลงั  บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 
 

2553 - 2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การตลาดพาณิชยแ์ละ
ต่างประเทศ   

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2554 –2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การตลาดขายปลีก  บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามนั บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
   ประธานกรรมการ  บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั  (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่  6 พฤศจิกายน 2556) 
 ประธานกรรมการ  บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั      (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2556) 
 ประธานกรรมการ  บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั  

  
 

กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 – - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายอธิคม 
เติบศิริ 
 
 รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิ
โตรเคมีและการ
กลัน่ 
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ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีดา้นบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

(วชิาเอกบญัชีตน้ทุนและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การคา้ระหวา่งประเทศ (เกียรตินิยมระดบั High 
Distinction),  Amstrong University Berkeley, 
California U.S.A. 

 
ประวตัิการอบรม 
 ปริญญาบตัร วปม. หลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 
รุ่นที่ 5 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง 
(วปอ.มส.1) สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

 หลกัสูตร DCP 125/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 Executive Education Program, Harvard Business 
School Harvard University, U.S.A. 

 

2545 - 2550 รองผูจ้ดัการใหญ่แผนธุรกิจและการเงิน บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 

2550 - 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่วางแผนและธุรกิจ บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายแผนธุรกิจองคก์ร และ
รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ
บริหารจดัการทรัพยส์ิน 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน Secondment 
ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
  กรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2556) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
    กรรมการ   บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จาํกดั (มหาชน) (ไดร้ับแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2556) 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
    รองประธานกิตติมศกัดิ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2555- 2557) 
   กรรมการ สถาบนัสิ่งแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2555-2557) 
   กรรมการ องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
   คณะกรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
   กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนัวทิยาการพลงังาน 
   กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ คณะกรรมการอาํนวยการศูนยค์วามเป็นเลิศเทคโนโลยปีิโตรเคมีและวสัดุ 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสรากร 
กลุธรรม 
 
 รอง
 กรรมการ 
    ผูจ้ดัการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจ 
 การคา้ 
 ระหวา่ง 
 ประเทศ 

59 0.002167 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาสุขาภิบาล) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 M.S. (Science) Civil Engineering University 
 of Missouri, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 Leadership Program, IMD Institute 
 NIDA - Wharton Executive Leadership Program, 
 The Wharton School, University of  
 Pennsylvania, U.S.A. 

2548 - 2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 
Supply and Planning Manager  

บริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จาํกดั 

2551 - 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 
Deputy CEO-Supply Planning 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

2552 - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั  
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 
  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายเทวนิทร์ 
วงศว์านิช 
 
 ประธาน 
 เจา้หนา้ที่ 
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญ่ 
 บริษทั ปตท. 
 สาํรวจ 
 และผลิต 
 ปิโตรเลียม 
 จาํกดั 
 (มหาชน) 

55 0.001961 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี)   
 (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 M.S. (Chemical Engineering)  
 Rice University, U.S.A. 
 M.S. (Petroleum Engineering) 
 University of Houston, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง 
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปปร.) รุ่น 10 
 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 6  สถาบนั 
    วทิยาการตลาดทุน 
 หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปอ.) รุ่นที่ 22 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง    
    (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16   
 หลกัสูตร  DCP 21/2002 , FSD 6/2009 , 
 RCC 13/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
    บริษทัไทย (IOD)   

  2547 - 2551 รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ปตท. สผ. ปฏิบตัิงาน 
ในตาํแหน่งผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
พฒันาธุรกิจองคก์ร  ปตท. 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2552 - 2553 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงินและรักษาการรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2553 - 2555 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่ 
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 ประธานสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

ฝชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายบวร 
วงศส์ินอุดม 
 
 ประธาน 
    เจา้หนา้ที่ 
    บริหารและ 
    กรรมการ 
 ผูจ้ดัการใหญ่ 
 บริษทั พีทีที 
 โกลบอล 
 เคมิคอล 
 จาํกดั  
 (มหาชน) 

59 
 

0.000424 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17  
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตร  DAP 76/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

2548 - 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑแ์ละคุณภาพ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2549 - 2550 รองกรรมการผูจ้ดัการปฏิบตัิการ 
และพาณิชยกิจ 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

2550 - 2552 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (ร่วม) บริษทั อลัลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
2552 - 2553 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

ปฏิบตัิการ 
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

2554 –  2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

2556-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ  บริษทั เอน็พีซี เซฟตี้ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ  บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั วนิิไทย จาํกดั 
 กรรมการ  บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 
 กรรมการ  บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล ไพรเวท จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล  อินเตอร์เนชัน่แนล ไพรเวท (สาํนกังานปฏิบตัิการภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค) จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจาํกดั 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัสิ่งแวดลอ้ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการสถาบนัพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการของคณะทาํงานเพื่อชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มมาบตาพดุ 
 คณะกรรมการสถาบนัปิโตรเลียม 
 วฒุิสมาชิกของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 อุปนายก   สมาคมนกัเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 อุปนายก   สมาคมวา่ยนํ้าแห่งประเทศไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายวรีศกัดิ์ 
โฆสิตไพศาล 
 
  ประธาน 
    เจา้หนา้ที่ 
    บริหารและ 
   กรรมการ 
   ผูจ้ดัการใหญ่  
    บริษทั 
 ไทยออยล ์ 
 จาํกดั 
    (มหาชน) 

59 0.001099 ไม่มี  คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล   
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Master of Science (Mechanical Engineering),  
    Texas A&I University, U.S.A. 
 
ประวตัิการอบรม 
 Top Executive Program in Commerce 
 and Trade (TEPCOT) 2/2009 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 11   
    สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 หลกัสูตร  DCP 82/2006 , FND 30/2006 สมาคม 
    ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
     ผูบ้ริหารระดบัสูง Leadership Development  
     Program “Enhancing Competitiveness”  
     พ.ศ. 2555 โดยสถาบนั International Institute for  
     Management  Development  (IMD) 

2549 - 2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในตาํแหน่ง 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานธุรกิจการคา้ 
และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

2551 - 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. 
รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ปตท. ปฏิบตัิงาน Secondment ในตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

2554 - 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการและเลขานุการ  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ            บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ            บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั  
 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ            บริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดั 
 ประธานกรรมการ             บริษทั ไทยออยล ์เอนเนอร์ยี ่เซอร์วิส จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั 
 ประธานกรรมการ             บริษทั ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์จาํกดั 
 ประธานกรรมการ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั 
 ประธานกรรมการ             บริษทั ทอ็ป โซลเวน้ท ์จาํกดั 
 ประธานกรรมการ             บริษทั ศกัดิ์ชยัสิทธิ์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ             บิษทั ลาบิกซ์ จาํกดั 
 กรรมการ       บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั ไทยออยลม์ารีน จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจาํกดั 
กจิกรรมพเิศษที่สําคัญ (ปัจจุบัน) 
 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการมาตราฐานอาชีพและคุณวฒุิวิชาชีพ สาขาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบนัคุณวฒุิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
 กรรมการสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายสุกฤตย ์
สุรบถโสภณ 
 
 กรรมการ
 ผูจ้ดัการใหญ่ 
 บริษทั ไออาร์ 
    พีซี จาํกดั  
   (มหาชน) 

55 
 

 

0.000070 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP 3) ปี 2552 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 หลกัสูตร DCP 132/2010, ACP 38/2012, MIR 

12/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

 หลกัสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดบัสูง” สถาบนั
พระปกเกลา้  
(ปปร. 15)  ปี 2555 

 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 16  สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 
 

2550 - 2551 ผูช้่วยกรรมการอาํนวยการดา้นธุรกิจ บริษทั ไทยออยล.์ จาํกดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผูช้่วยกรรมการอาํนวยการดา้นวางแผน 
กลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

บริษทั ไทยออยล.์  จาํกดั  (มหาชน) 

2552 - 2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แผนและ 
บริหารบริษทัในเครือหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลัน่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2553 –2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

2556 -ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั) 

 กรรมการ   บริษทั อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน ) 
 กรรมการ   บริษทั พีทีที โพลีเมอร์มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 
 กรรมการ   บริษทั นํ้ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั 
 กรรมการ   บริษทั ไทยเอบีเอส จาํกดั 
 กรรมการ  บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จาํกดั 
 กรรมการ   บริษทั ไออาร์พีซี เอ แอนด ์แอล จาํกดั 

กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายประมินทร์ 
พนัทวศีกัดิ์ 
 
 กรรมการ 
  ผูจ้ดัการใหญ่   
  บริษทั พีทีที  
  ฟีนอล จาํกดั 
  

59 
 

 

0.000011 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์  
    สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญาโทวศิวกรรมศาสตร์  

สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ, Lamar University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร DCP 63/2005, RCC  12/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 19  
ปี 2549-2550   

 หลกัสูตร Advanced  Management  Program  (AMP) , 
INSEAD Business School, ประเทศฝรั่งเศส ปี 2551 

 หลกัสูตร PTT Group EVP Leadership Development 
ปี 2552 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Company Management 
Course ปี 2554 บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)  

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Executive Development 
Program (EDP) มูลนิธิสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจ
การคลงั (สวค.) ปี 2554 

 หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น
ที่ 9  ปี 2555 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

2548 – ต.ค. 2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตร
เคมีและการกลัน่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2549 กรรมการอาํนวยการ/ กรรมการ บริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

2549 – 2552 กรรมการอาํนวยการ บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

2552 – ก.พ. 2555 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

มี.ค. 2555 – ก.ย. 
2555  

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 

ต.ค. 2555- ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

พ.ย. 2556 -ปัจจุบนั รอง กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบตัิงาน  
 Secondment บริษทั พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล จาํกดั  (มหาชน) เพื่อ ส่งไป   
  ปฎิบตัิงานที่บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั  

บริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
   - 

 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
   กรรมการ   บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั   
   กรรมการ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั   
   กรรมการ Polymer Marketing DMCC 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นายวริัตน์ 
เอื้อนฤมิต 
 
 ผูช้่วย
 กรรมการ 
    ผูจ้ดัการ ใหญ่  
 การเงิน
 องคก์ร 
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0.000893 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  Master of Business Administration, with  
     emphasis in Financial Management,  
    Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 U.S.A.  
ประวตัิการอบรม 
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
 Advance Management Programme, INSEAD  
    Business School, Fontainebleau, France  
 Advanced Management Program, Harvard Business  
    School, USA 
 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที่ 4  
 วทิยาลยัการยตุิธรรม 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสูง 
 รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรความมัน่คงขั้นสูง รุ่นที่ 2 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    
 หลกัสูตร  DCP รุ่นที่ 8, หลกัสูตร  ACP 
 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 
  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปรอ.) รุ่นที่ 26 

 2548 - ม.ค. 2554 รองกรรมการอาํนวยการดา้นการเงิน บริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2554 - 
 ต.ค. 2554 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายบญัชี 
และการเงิน 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

ต.ค 2554-ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงิน
องคก์ร 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
 กรรมการ   บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 
 กรรมการ   บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษทั พีทีที รีเจียนลัเทรเชอร์รี่เซ็นเตอร์ จาํกดั 
 ประธานกรรมการ   บริษทั ปตท.กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั  
 ประธานกรรมการ   บริษทั PTT Regional Treasury Center 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ/เหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นางปริศนา 
ประหารขา้ศึก 
 
 ผูช้่วย
 กรรมการ 
    ผูจ้ดัการ ใหญ่ 
 บญัชีองคก์ร 
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0.001658 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 พาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ 
 และการบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเกริก 
 M.B.A. (Business Administration),  
 Tarleton State University, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
 Canadian Petroleum Development Program, 
 Canadian Institute for Petroleum Industry 
 Development 
 Sasin Senior Executive Program (SEP 12), 
 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Certificate of International Oil and Gas 
 Accounting, Professional Development 
 Institute University of North Texas, U.S.A. 
 Certificate of Completion CFO Certification 
 Program (CFO-รุ่น 2), สภาวชิาชีพบญัชี   
 ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 NIDA-Wharton Executive  Leadership Program,    
     The Wharton School, University of  
 Pennsylvania, U.S.A. 
 หลกัสูตร DCP 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนั 
     กรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาด 
    ทุน    PTT Executive Leadership Development 
• PTT – GE Executive Program, GE Crotonville,    
U.S.A. 
 

  ต.ค. 44 - 31 พ.ค.49 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี สาํนกังานใหญ่ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 1 มิ.ย.49 - 30 พ.ค.49 ผูจ้ดัการฝ่าย ประจาํรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองคก์ร 
รักษาการ ผูช้่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่บญัชีองคก์ร  

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 1 ธ.ค.49 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บญัชีองคก์ร สาํนกังานใหญ่ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
 กรรมการ   บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 

     กรรมการและประธานคณะกรรมการดา้นการทาํบญัชี สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
    ที่ปรึกษาสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) ในการพฒันาการทาํบญัชีของรัฐวสิาหกิจ ให ้   
      สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (IFRS) 
   ประธานกรรมการฝ่ายหารายได ้สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นางสุมณฑ ์ 
รังคสิริ 
 
 เลขานุการ
บริษทั (จนถึง
วนัที่ 30 
พฤศจิกายน 
2556) 
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ไม่มี คู่สมรส นายสรัญ 
รังคสิริ ซึ่งเป็น
ผูบ้ริหาร ปตท. 

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศาสตร์บณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต 
    พฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP)  
    31/2009, Board Reporting Program (BRP)  
    7/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
   (IOD) 
 หลกัสูตร Executive  Development Program (EDP)  
    รุ่น 10/2010 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 หลกัสูตร NIDA – Wharton Executive Leadership  
     program 2010 
 Top Executive Program in Commerce and Trade :  
    TEPCoT รุ่นที่ 6/ 2013 

 2549-2554 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
กิจการองคก์ร 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 2554-2556      ผูจ้ดัการฝ่าย สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และเลขานุการบริษทั 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) 
 

2555-2556 ประธานชมรมเลขานุการบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

 

2556-ปัจจุบนั   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นโยบายและ
เศรษฐกิจพลงังาน 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
 -  
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 - 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ ก.พ.57 

 

 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษทั  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั 

นางวนัทนีย ์
จารึก 
 
 เลขานุการ
บริษทั  (ตั้งแต่ 1 
ธนัวาคม 2556 – 
ปัจจุบนั)    
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0.000903 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
    (ภาษาเยอรมนั) 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master of Business  
    Administration) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม 
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP)  
     2/2002, Effective  Minute Taking (EMT) 1/2006,  
     Board Reporting Program (BRP) 9/2012,  
    Company Reporting Program (CRP) 4/2012  
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Company Secretaries, Trueeventus  
    ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 
 

  2545-2548 ผูช้าํนาญการ สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และเลขานุการบริษทั 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 2549-2556 หวัหนา้ทีม สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และเลขานุการบริษทั 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่าย สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และเลขานุการบริษทั 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจํากดั (ปัจจุบนั)  
 - 
 
กจิกรรมพเิศษทีส่ําคญั (ปัจจุบนั) 
 กรรมการชมรมเลขานุการบริษทัจดทะเบียนไทย 
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PTT X / / / / / / / / / / / / / *0
/ // // // // // // // // // // // // // // // //

กลุ่มสํารวจฯ 1 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) PTTEP / / / *0
/

2 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด PTTNGD

3 บริษัท พีทที ีแอลเอ็นจี จาํกัด PTTLNG

4 บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด PTTGE x

5 บริษัท พีทที ีเอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จาํกัด PTTER x / / /

6 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จาํกัด PTTCL

7 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จาํกัด PTTRB x

8 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

9 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด BSA

10 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จาํกัด TLBC

11 บริษัท พีทที ีแท้งค์ เทอร์มินัล จาํกัด PTT TANK

12 บริษัท พีทที ีออย เมียนมาร์ จาํกัด PTTOM

13 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จาํกัด PTTPM x / /

14 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกัด PTTPL x

15 บริษัท พีททีพีีเอ็มเอ็มเอ จาํกัด PTTPMMA

Trading 16 บริษัท ปตท. ค้าสากล จาํกัด PTTT x /

17 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จาํกัด EnCo

18 บริษัท PTT Regional Treasury Center PTTRTC x

                                                           รายช่ือผู้บริหารฯ

                  รายช่ือบริษัท

บริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน)

บริษัท

ย่อย

กลุ่ม
ปิโตรเคมี

และการกล ั่น

อ่ืนๆ

การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

ข้อมูล  ณ  กุมภาพนัธ์  2556

กลุ่มนํา้มนั

กลุ่มก๊าซ

19 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกัด GPSC x / /

20 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จาํกัด TP x

กลุ่มก๊าซ 21 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด TTM-T

22 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกัด TTM-M

23 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จาํกัด DCAP

24 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกัด RPCL /

25 บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกัด NNEG

26 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกัด THAPPLINE x

27 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด PA-Thai

กลุ่มนํา้มนั 28 บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BAFS

29 บริษัท บริการนํา้มันอากาศยาน จาํกัด IPS

30 บริษัท ขนส่งนํา้มันทางท่อ จาํกัด FPT

31 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จาํกัด VLPG

32 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

33 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

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

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

36 บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล  จาํกัด (มหาชน) PTTGC x / / / / *0
/

37 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด (มหาชน) SPRC / /

38 บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) TOP / / *0
/

39 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) BCP / /

40 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) IRPC / / / 0/

41 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จาํกัด HMC

42 บริษัท พีทที ีอาซาฮี เคมิคอล จาํกัด PTTAC

43 บริษัท พีทที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด PTTME x

44 บริษัท พีทที ีเอ็มซีซี ไบโอเคม จาํกัด PTTMCC

45 บริษัท พีทที ีเอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จากัด PTTES

46 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) TIP /

47 บริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูช่ันส์ จาํกัด PTTICT x

หมายเหตุ    :  สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ             = รองประธาน         * = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร         O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่         /  = กรรมการ          //  =  ผูบ้รหิาร

บริษัท

ร่วม 

และ

บริษัท

ที่

เก่ียวข้อ

ง

กลุ่ม

ปิโตรเคมี

และการ

กลั่น

อ่ืนๆ
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธ.ค.56  

ชื่อ – สกลุ อายุ (ปี) คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวตัิการอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 
นางสาวนิตยา  
ดิเรกสถาพร 
 
 ผูช้่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  
สาํนกัตรวจสอบ
ภายใน 

56 คุณวุฒกิารศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Master of Business Administration 
(Finance) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์(NIDA) 

 
ประวตัิการอบรม 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   
หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP)  

 Harvard Business School ,               
Finance for Senior Executives    

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
Nida – WhartonExecutive Leadership 
Program 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 91/2011 
 

2544 - 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
การเงินและนโยบายสินเชื่อ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2549 - 2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 บญัชีการเงิน 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน)  

2552 – ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกัตรวจสอบภายใน 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
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‐ไม่มี- 
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