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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่1 

ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมา 

กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2521 ตำมพระรำชบัญญัติกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2521 เพื่อด ำเนินธุรกิจหลักด้ำนปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้สภำวะกำร
แข่งขันที่สูงขึ้น รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในกิจกำรพลังงำน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 
21 สิงหำคม 2544 เห็นชอบแผนกำรจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับกำรแปรรูปกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวันที่  25 กันยำยน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องกำรแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จัดตั้ง ปตท.  โดย
ให้ภำครัฐคงสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ปตท. ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ให้ ปตท. คงสถำนะเป็นบริษัทน้ ำมันแห่งชำติและได้รับ
สิทธิพิเศษตำมสถำนะดังกล่ำว รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมก ำกับดูแลในด้ำนนโยบำยของ ปตท. จนกว่ำ
พระรำชบัญญัติบรรษัทวิสำหกิจแห่งชำติจะมีผลใช้บังคับ จนปัจจุบันเมื่อมีกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนรัฐ ปตท. จึงมำอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำน 

ปตท. แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดภำยใต้พระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 โดยได้จัดตั้งบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,000 ล้ำนหุ้น  
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว/1/ ทั้งนี้ นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งดังกล่ำว ปตท. 
ได้รับโอนกิจกำร สิทธิ หนี้ ควำมรับผิด สินทรัพย์ และพนักงำนทั้งหมดจำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อให้ ปตท. สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ และอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญั ติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 ได้มีกำรตรำ       
พระรำชกฤษฎีกำเมื่อ พ.ศ.2544 ให้คงอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตำมที่กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยู่ตำม
พระรำชบัญญัติกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งนี้ โดยก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ดังกล่ำว ส้ินสุดลงเมื่อ 
ปตท. ส้ินสภำพกำรเป็นรัฐวิสำหกิจ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีงบประมำณ และต่อมำเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2550 ได้มีกำรประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
โดยเนื้อหำสำระส ำคัญของพระรำชกฤษฎีกำฯ ดังกล่ำว เป็นกำรงดหรือจ ำกัดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์บำงประกำรที่ ปตท. 
ได้รับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท. เช่น กำรส ำรวจ
และประกำศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงทอ่  กำรวำงระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  ไปใต้  เหนือ  หรือข้ำมที่ดินของบุคคลใดๆ 
ฯลฯ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมกำรก ำกับกำรใช้อ ำนำจของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงพลังงำนเป็นประธำน ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 
3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

นอกจำกนี้เมื่อพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 
2550  โดย ปตท. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ
ผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ   และใบอนุญำตกำรค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบ
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบด้วย ใบอนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงกลั่นน้ ำมันบำงจำก  กิจกำร
ผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองและขนอม และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ 
ส่งผลให้กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติและไฟฟ้ำของ ปตท. ถูกก ำกับโดย คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ภำยใต้ 

                                           
1/ ปตท. ได้รับยกเว้นตำมพระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ .ศ. 2542 มิให้น ำบทบัญญัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด ในส่วนที่เกี่ยวกับ

สภำพและกำรจัดตั้งบริษัทมำบังคับใช้ 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่2 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2552 และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) (ฉบับที่ 2) ไม่ใช้บังคับกับกำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

1.1  กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  
กลุ่ม ปตท. ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเนน้กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นบริษัทพลังงำนไทยข้ำม

ชำติช้ันน ำ หรือ “Thai premier multinational energy company” ภำยในปี 2563 ด้วยกลยุทธ์กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนใน 3 ด้ำนหลัก 
ได้แก่ กำรปรับปรุงกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเปน็เลิศ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกับกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance: CG) และควำมรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษำส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR)  

กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทั้งปี โดยเริ่มจำกกำรประชุม
ระดมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. (Top Executive Thinking Session: TTS) เพื่อร่วมกันทบทวนและก ำหนด
ทิศทำงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. จะสำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้ำหมำยใน 3 ด้ำน คือ (1) เป็นบริษัทที่ติดอันดับ 1 
ใน 100 บริษัทขนำดใหญ่ของโลกจำกกำรจัดอันดับโดยนิตยสำรฟอร์จูนในปี 2563 (2) เป็นบริษัทในดัชนีวัดผลกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนโดยตลำดหุ้นดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) และ (3) มีผลประกอบกำรอยู่ในระดับช้ันน ำของโลก 
(Top Quartile Performance) ในปี 2563 หลังจำกที่ประชุม TTS เห็นชอบทิศทำงกลยุทธ์ในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ หน่วยธุรกิจและ
หน่วยงำนสนับสนุนรวมทั้งบริษัทในกลุ่มจะไปจัดท ำทิศทำงกลยุทธ์ของตนและน ำเสนอขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้บริหำร
ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปของกลุ่ม ปตท. (Strategic Thinking Session: STS) และหลังจำกที่ประชุม STS ให้ควำม
เห็นชอบ ทิศทำงกลยุทธ์ดังกล่ำวจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อให้ควำมเห็นชอบ โดยในปี 2557 ทิศทำงและกลยุทธ์
กำรด ำเนินธุรกิจจนถึงปี 2563 ประกอบด้วย    

 กลยุทธ์กำรวำงรำกฐำน Institutionalizing TAGNOC (Technologically Advanced and Green National Oil 
Company) เพื่อปรับ ปตท.ให้เป็น Knowledge-based organization โดยกำรปลูกฝัง TAGNOC ให้เปน็ส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้จะเปน็ next growth platform ของกลุ่ม ปตท. ต่อไปในอนำคตโดยกำรทบทวน วิเครำะห์
ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่ำ TAGNOC Initiatives จะสำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้  ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ต่ำงๆ ดังนี ้

- กลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยี (Technology initiative) 
- กลยุทธ์ด้ำนธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยนื (Green initiative) 
- กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Portfolio initiative)  
- กลยุทธ์กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำร (Thailand Integrated Natural Gas initiative) 
- กลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำเพิ่มร่วมกันให้กับสังคมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group CSV initiative) 
- กลยุทธ์ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของกลุ่ม ปตท. ในกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  

(AEC Readiness initiative) 
- กลยุทธ์ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบคุลำกร (People initiative) 

 กลยุทธ์ Re-imaging PTT-50th: กำรก ำหนด Vision, Mission, และ Aspiration ของกลุ่ม ปตท. ในปี 2571 ซ่ึงเปน็ปี
ที่ ปตท. จะมีอำยคุรบ 50 ปี โดยกลุ่ม ปตท. ได้มอบหมำยใหผู้้บรหิำรระดบัผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ซ่ึงจะเป็น
ผู้น ำองค์กรรุ่นต่อไป เป็นผู้รับผดิชอบกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในครั้งนี้ โดยกระบวนกำรเริ่มต้นจำกกำร
วิเครำะห์แนวโน้ม/ทิศทำงกระแสโลก (Global trends) ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อกำรก ำหนดวิสัยทัศนข์อง 
ปตท. ในอนำคต ได้แก่ กำรเปลีย่นแปลงทำงสังคมกำรเมือง (Socio-Politic shifts) เทคโนโลยีพลิกโลกเศรษฐกิจ
และธุรกิจ (Disruptive technologies) แนวโน้มอุตสำหกรรมพลังงำน (Global Energy trends to 2030) และ



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่3 

เศรษฐกิจวงรอบ (Rise of the Circular Economy) โดยได้น ำทิศทำงกระแสโลกทั้ง 4 ด้ำนนี้ไปประเมินสถำนกำรณ์ 
(Scenarios Assessment) ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในปี 2571 เพื่อหำข้อสรุปทีจ่ะก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ ปตท. ให้บรรลุ
เป้ำหมำยในปี 2571 และพร้อมประกำศวิสัยทัศน์ใหมใ่นกำรก ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนนิธุรกิจประจ ำป ี
2558 ทั้งนี้ ปตท. ยังคงยดึมั่นตอ่ภำรกิจหลักใน 3 ด้ำนขององคก์ร คือ กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กบั
ประเทศ กำรสร้ำงควำมมั่งคัง่ทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

1.2  พัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

ปี 2553   

กุมภำพันธ์      :       เมื่อวันที่  8 กุมภำพันธ์ 2553 บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE) เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท 
Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซ่ึงเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์จำกผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 
77.56 คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 86.94 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำประมำณ 2 ,900 ล้ำนบำท เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มผ่ำน PT. First Bornwo Plantation ซ่ึงมีพื้นที่ เพำะปลูกทำง
ตะวันตกของเกำะ Kalimantan 

มีนำคม :     เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2553 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที ่3/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท. จ่ำยเงิน
จ ำนวน 481.446 ล้ำนบำท ให้แก ่บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP ) เพื่อกำร
รับโอนกรรมสิทธ์อำคำรส ำนักงำนของ  PTTEP  

 : เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท . ที่ ม ำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28,350,711,250 บำท  เป็ น 
28,354,157,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,835,415,725 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

 : เมื่อเดือนมีนำคม 2553 ปตท. ได้ทดลองน ำ LNG มำใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือโดยสำรคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็น
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง ปตท. กับ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริกำรเรือด่วนใน
คลองแสนแสบและคลองมหำนำค โดยจัดตั้งสถำนีจ่ำย LNG ให้แก่เรือโดยสำร ขนำดถังบรรจุ LNG 36,000 
ลิตร จ ำนวน 2 ใบ ปั๊ม LNG ขนำด 120 ลิตรต่อนำที และตู้จ่ำย LNG จ ำนวน 1 หัวเติม 

พฤษภำคม : เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท . ที่ ม ำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28,354,157,250 บำท  เป็ น 
28,382,883,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,838,288,325 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

 : เมื่อเดือนพฤษภำคม 2553 ปตท. ลงนำมในบันทึกข้อตกลง “โครงกำรทดลองพัฒนำก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกมูล
สัตว์เพื่อกำรคมนำคม จังหวัดเชียงใหม่” ระหว่ำง ปตท. และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ
คัลส์ จ ำกัด (มหำชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือก๊ำซชีวภำพอัดจำกบริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยเป็น
เชื้อเพลิงในรถยนต์ ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ CNG ในพื้นที่ห่ำงไกลแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลัก 
NGV (Mother Station) ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัด 6 ตันต่อวัน ทดแทนกำรใช้น้ ำมันดีเซล 
ประมำณ 6,000 ลิตรต่อวัน หรือ LPG ประมำณ 4,600 กิโลกรัมต่อวัน 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่4 

มิถุนำยน  : เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2553 โครงกำรผลิตสำธำรณูปกำรเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน้ ำให้กับหน่วยผลิต
ของโรงกลั่นน้ ำมันบำงจำกของบริษัทบำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) ได้เริ่มจ่ำยไฟฟ้ำและไอน้ ำ
เชิงพำณิชย ์โดยมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำรวม 25 เมกะวัตต์ และก ำลังผลิตไอน้ ำ 90 ตันต่อช่ัวโมง 

 : เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2553 ปตท. ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อร่วมกัน
พัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมแบบทุ่งกังหันลม (Wind Farm) ก ำลังผลิต 5-10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่
ภำคใต้และภำคตะวันออก คำดว่ำจะสำมำรถผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2557 ทดแทนกำรใช้น้ ำมันได้ 2.26-4.53 
ล้ำนลิตรต่อป ี

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท . ที่ ม ำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28,382,883,250 บ ำท  เป็ น 
28,390,661,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,839,066,125 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

กรกฎำคม  : เมื่อวันที่  1 กรกฎำคม 2553 โรงแยกก๊ำซอีเทน ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ด้วยก ำลังกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติสูงสุด 750 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงจะผลิตก๊ำซอีเทนได้สูงสุดประมำณ 630,000 ตันต่อปี เพื่อป้อน
เป็นวัตถุดิบให้กับโรงอีเทนแครกเกอร์ ของบริษัท พีทีทีโพลี เอทีลีน จ ำกัด (PTTPE) 

                         : เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2553 ปตท. และ PTTEP ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำ แปลง 
M9 และบำงส่วนของแปลง M11 ในอ่ำวเมำะตะมะ สหภำพพม่ำในอัตรำ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน อำยุ
สัญญำ 30 ปี ก ำหนดเริ่มส่งก๊ำซฯปี 2556 โดยปริมำณก๊ำซฯ ที่ปตท. รับจำกแหล่งซอติก้ำนี้ จะสำมำรถทดแทน
กำรน ำเข้ำน้ ำมันเตำได้ประมำณปีละ 2 ,400 ล้ำนลิตร ช่วยประเทศประหยัดเงินตรำต่ำงประเทศประมำณ 
400,000 ล้ำนบำท ตลอดอำยุสัญญำ 

สิงหำคม :    เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่ มำปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,390,661,250 บำท เป็น 
28,424,534,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,842,453,425 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

 : เมื่อเดือน สิงหำคม 2553 สถำนี NGV ปตท. สำรภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงเป็นสถำนี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช้ LNG จำกโรงงำนผลิต LNG หนองตูม จังหวัดสุโขทัย เพื่อลดต้นทนุ
ค่ำขนส่งในพื้นที่ห่ำงไกลจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ โดยเริ่มก่อสร้ำงเดือนสิงหำคม 2553 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
เดือนมีนำคม 2554 

กันยำยน           :     เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2553 ศำลปกครองกลำงได้มีค ำพิพำกษำว่ำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 6 และโครงกำร
ท้ำยค ำฟ้องอีก 23 โครงกำร ไม่ถือเป็นโครงกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ลง
วันที่ 31 สิงหำคม 2553 คงเหลือโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต MEG จ ำนวน 95,000 ตันต่อปี ของบริษัท ทโีอซี
ไกลคอล จ ำกัด (TOCGC) ที่อยู่ในโครงกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 : เมื่อเดือนกันยำยน 2553 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลง “โครงกำรวิจัยและสำธิตกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซ
ชีวภำพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ จังหวัดอุบลรำชธำนี” ระหว่ำง ปตท. และบริษัท อุบล ไบโอก๊ำซ จ ำกัด 
เพื่อผลิตและปรับปรุงคุณภำพก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกน้ ำเสียของโรงงำนแป้งมันส ำปะหลังให้เป็นก๊ำซชีวภำพอัด
ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมำะสมต่อกำรน ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยำนยนต์ ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ CNG ในพื้นที่ห่ำงไกล
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แนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลัก NGV แถบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทฯ มี
ควำมสำมำรถส่งก๊ำซชีวภำพให้ ปตท. เพื่อใช้ผลิตก๊ำซชีวภำพอัดได้ 2,362,500 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ำกำรใช้
น้ ำมันดีเซล 2,312,641 ลิตรต่อปี หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมต่อปี   คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเชิง
พำณิชย์ได้ภำยในปลำย พ.ศ. 2554 

ตุลำคม : โรงแยกกำ๊ซธรรมชำติหน่วยที่ 6 เริ่มด ำเนนิกำรทดสอบระบบ โดยมีก ำลังกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด ตำมค่ำ
กำรออกแบบ (Nameplate Capacity) ที่ 800 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิง
พำณิชย์ได้ภำยในต้น พ.ศ. 2554 

ธันวำคม :  เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2553  ปตท. ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้สกุลบำท อำยุ 100 ปี (Century Bond) ให้กับผู้
ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ วงเงิน 4,000 ล้ำนบำทซ่ึงเป็นกำรออกหุ้นกู้ที่มีอำยุยำวที่สุดครั้งแรกใน
ประเทศไทยและสอดคล้องกับควำมมุ่งมั่นของ ปตท. ที่จะเป็นองค์กร 100 ปี รวมถึงเป็นกำรเข้ำล็อค (Lock-in) 
ต้นทุนดอกเบี้ยในระยะยำวจำกสถำนกำรณ์ที่ภำวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ ำแต่ควำมผันผวนและควำมเสี่ยงใน
ตลำดเงินยังคงอยู่ในระดับสูง  ทั้งนี้นักลงทุนให้ควำมสนใจลงทุนสูงเกินคำด แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นของ
นักลงทุนที่มีต่อ ปตท. ว่ำเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมยั่งยืน สำมำรถอยู่ควบคู่และ
เจริญก้ำวหน้ำไปในศตวรรษหน้ำพร้อมกับประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2553  ปตท. ได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ จ ำกัด ในสัดส่วนกำรถือ
หุ้นร้อยละ 23 เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำอุตสำหกรรมบำงกะดี  โดยลงทุนร่วมกับ บริษัท บี.กริม เอนเนอยี 
คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 51)  และ บริษัทสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี (ถือหุ้นร้อยละ 26) โดย
โรงไฟฟ้ำอุตสำหกรรมบำงกะดี   เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้ขบวนกำรผลิต
พลังงำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกัน ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 118 เมกะวัตต์ ก ำลัง
กำรผลิตน้ ำเย็น 3,400 ตันควำมเย็น ลูกค้ำตำมสัญญำคือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี คำดว่ำโครงกำรจะสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ภำยในไตร
มำสที่ 2 พ.ศ. 2557 

 : เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท . ที่ ม ำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28,458,165,250 บำท  เป็ น 
28,490,420,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,849,042,025 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ปี 2554 

มกรำคม       :     เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2554 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 6 ซ่ึงเป็นโรงแยกก๊ำซฯ ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ด้วยก ำลังกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 800  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
ซ่ึงจะผลิตก๊ำซอีเทนได้สูงสุดประมำณ 630,000 ตันต่อปี ก๊ำซโพรเพนและ LPG ประมำณ 1,030,000 ตันต่อปี 
และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ประมำณ 160,000 ตันต่อปี รวมทั้งส้ิน 1,820,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ เพื่อช่วย
ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ  และผลิต LPG เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้
ภำยในประเทศ 

 : เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำด 24 นิ้ว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง 
ไปยังโรงไฟฟ้ำ IRPC ระยะทำงประมำณ 20.5 กิโลเมตร เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ให้แก่โรงไฟฟ้ำ 
IRPC โดยมีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซตำมสัญญำ 64,000 ล้ำนล้ำนบีทียูต่อวัน 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
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กุมภำพันธ ์  : เมื่อวันที่  11 กุมภำพันธ์ 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังโรงไฟฟ้ำโกลว์ ของบริษัท โกล์ว 
พลังงำน จ ำกัด (มหำชน) ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ โดย
มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซตำมสัญญำ 56,710 ล้ำนล้ำนบีทียูต่อวัน 

มีนำคม        : เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2554 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (PTTI) เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญบริษัท Xayaburi 
Power Company Limited (XPCL) ผ่ำนบริษัท นที ซินเนอร์ยี่  (NSC) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศลำว 
จำกบริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 20,000,0001 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงนิทั้งสิ้น 
200,000,010.00 บำท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 999,900 บำท มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 

  : เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2554 PTT Mining Limited (PTTML) เข้ำซ้ือกิจกำรเหมืองถ่ำนหินทั้งหมดของ SRL ซ่ึง
ภำยหลังเปลี่ยนช่ือเป็น International Coal Holdings Limit (ICH) ในรำคำ 1.72 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น คิด
เป็นมูลค่ำรวม 544.1 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือประมำณ 16,600 ล้ำนบำท มีผลให้ PTTML ถือหุ้นทั้งหมด 
100% ในบริษัท    PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (PTTAPM) 

  :  เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2554 ปตท. และ บริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ได้เข้ำร่วมลงทุนใน
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTTMCC) ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50 และ 50 เพื่อพัฒนำพัฒนำ
โครงกำรผลิต Polybutylene Succinate (PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์พลำสติกที่ย่อยสลำยได้โดยวิธีธรรมชำติ 
(Biodegradable Plastic) โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 12 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 360 ล้ำนบำท 

  : เมื่อวันที่  31 มีนำคม 2554 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท. ที่ มำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28 ,490,420,250 บำท  เป็น 
28,521,130,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,852,113,025 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เมษำยน : เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. มีมติอนุมัติกำรเข้ำซ้ือหุ้นของ  บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์
และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน)(PTTAR) และ บริษทั ปตท. เคมคิอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTCH) จำกผูถ้ือหุ้นของ 
PTTAR และ PTTCH ที่คัดค้ำนกำรควบบรษิัท 

 : เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมัติกำรควบบริษทั  

 : เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2554 ได้มีกำรลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซชีวภำพอัด ที่ได้จำกมูลสัตว์และน้ ำเสียจำกฟำร์ม
สุกรที่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพและเพิ่มควำมดันเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง NGV ส ำหรับรถยนต์  กับบริษัท ยูนิเวอร์
แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยก๊ำซฯ ประมำณ 6 ตันต่อวัน 
เทียบเท่ำปริมำณเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ขนำดเล็ก 500 คันต่อวัน หรือรถขนส่งขนำดใหญ่ 40 คันต่อวัน โดย
สำมำรถทดแทนกำรน ำเข้ำน้ ำมันดีเซลได้ 2.2 ล้ำนลิตรต่อปี หรือเท่ำกับ LPG ประมำณ 1.6 พันตันต่อปี ช่วย
ประหยัดเงินตรำต่ำงประเทศได้มำกกว่ำ 21 ล้ำนบำทต่อปี สัญญำมีระยะเวลำ 15 ปี คำดว่ำจะเริ่มจ ำหน่ำยเชิง
พำณิชย์ได้ในช่วงต้น พ.ศ. 2555 

พฤษภำคม :  เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2554 ปตท. ได้เข้ำร่วมลงทุนใน บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG) ในสัดส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 30 เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนร่วมในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร โดยร่วมลงทุน
กับบริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30) และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
(ถือหุ้นร้อยละ 40) ผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) แบบ Cogeneration โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำ 127 เมกะวัตต์ ก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 15 ตันต่อช่ัวโมง โดยไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้ 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
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กฟผ. ในปริมำณ 90 เมกะวัตต์ ใช้ภำยในโครงกำรฯ ประมำณ 7 เมกะวัตต์ และปริมำณไฟฟ้ำที่เหลือประมำณ 30 
เมกะวัตต์ และไอน้ ำ 15 ตันต่อช่ัวโมง จ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำโรงงำนภำยในนิคมฯ 

มิถุนำยน : เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES)  เพื่อ
ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงเทคนิควิศวกรรม ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 150 ล้ำนบำท ช ำระแล้วร้อยละ 75 
โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท.      
อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนบริษัทละ
ร้อยละ 20  

 : เมื่อวันที่  10 มิถุนำยน 2554 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ Interconnecting จำก Gas Dispatching Facility 
(LNG) ไปยัง โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ ขนำด 36 นิ้ว ระยะทำงประมำณ 12.828 
กิโลเมตร และ จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองไปยัง Gas Dispatching Facility ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ 42 นิ้ว 
ระยะทำงประมำณ 12.282 กิโลเมตร รวมระยะทำงประมำณ 25.565 กิโลเมตร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มส่ง
ก๊ำซจำก LNG Terminal เข้ำสู่ Super Header เพื่อน ำไปผสมกับก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่ 
Super Header ก่อนส่งเข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันออก  โดยมีควำมสำมำรถส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ 1,200 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 :  เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2554 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน มีมติเห็นชอบกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) เป็นเท่ำกับ 2.5659 บำทต่อล้ำนบีทียู (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยแบ่งเป็นส่วนของต้นทนุคงที่ 2.4855 บำทต่อล้ำนบีทียู และส่วนของต้นทุนผันแปร 0.0804 
บำทต่อล้ำนบีทียู โดยเริ่มเรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่เดือน มิถุนำยน 2554 เป็นต้นไป 

 :  เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2554 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท. ที่ มำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28 ,521,130,250 บำท  เป็น 
28,543,825,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,854,382,525 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

กรกฎำคม  : เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2554 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน มีมติเห็นชอบให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรกำร
เก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนคงที่ 31.6859 บำทต่อล้ำนบีทียู 
และส่วนของต้นทุนผันแปร 1.7050 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยเริ่มเรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 
2554 เป็นต้นไป 

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2554 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน มีมติเห็นชอบกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติส่วนของต้นทุนผันแปรของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจ ำปี 2554 ที่
อัตรำ 1.1575 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยเริ่มเรียกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2554 เป็นต้นไป 

สิงหำคม : เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2554 ปตท. ได้ลงนำมในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อเข้ำร่วม
ลงทุนในบริษัท บำงปะอินโคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC) กับ บริษัท ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ที่ดิน
บำงปะอิน จ ำกัด และผู้ถือหุ้นรำยย่อย ตำมล ำดับ โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ 
137,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดย ปตท. ถือหุ้นจ ำนวน 34,250,001 หุ้น  



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่8 

 : เมื่อวันที่  22 สิงหำคม 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังบริษัทเอ็มทีพี เอชพี เจวี จ ำกัด ใน           
นิคมอุตสำหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์  โดยมีปริมำณซื้อขำยก๊ำซตำมสัญญำ 
10,775 ล้ำนล้ำนบีทียูต่อวัน 

กันยำยน : เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2554 สถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษัท พีทีที 
แอลเอ็นจี จ ำกัด ซ่ึงเป็นสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวแห่งแรกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยมีควำมสำมำรถรับ-จ่ำย LNG ในระยะแรก 5 ล้ำนตันต่อปี (เทียบเท่ำปริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติ 700 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) และจะสำมำรถขยำยเป็น 10 ล้ำนตันต่อปี ในอนำคต (เทียบเท่ำปริมำณ
ก๊ำซธรรมชำติ 1,400 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) โดยสถำนีรับ-จ่ำย LNG แห่งนี้ ประกอบด้วย ถังเก็บ LNG ขนำด 
160,000 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 2 ถัง และท่ำเรือซ่ึงมีศักยภำพในกำรรองรับเรือบรรทุก LNG ขนำดตั้งแต่ 
125,000-264,000 ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้ สถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว แห่งนี้ สำมำรถพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำง
กำรค้ำ LNG ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนมำก
ยิ่งขึ้น 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2554 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท. ที่ มำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28 ,543,825,250 บำท  เป็น 
28,562,996,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,856,299,625 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ตุลำคม : เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) ซ่ึงเป็น
บริษัทที่ เกิดจำกกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำง PTTCH และ PTTAR เพื่อเป็นแกนน ำด้ำนธุรกิจเคมีภัณฑ์ 
(Chemical Flagship) ของกลุ่ม  ปตท. โดยด ำเนิน ธุรกิจปิ โตรเคมีและกำรกลั่นครบวงจร ( Integrated 
Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษัทได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมหมวดปิโตร
เคมีและเคมีภัณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2554 

พฤศจิกำยน : เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2554 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเชื่อมในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ท่อปลำทอง 
2) จำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติเชฟรอนส่วนเพิ่ม ไปยังท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลเส้นที่ 3 ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ 
ขนำด 42 นิ้ว ระยะทำงประมำณ 48 กิโลเมตร เริ่มด ำเนินกำรส่งก๊ำซเชิงพำณิชย์ 

ปี 2555 

มกรำคม       :     เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2555 ปตท. และ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ร่วมลงนำมสัญญำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
และพลังงำนควำมร้อนร่วม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำด 25 เมกะวัตต์ ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ อีเทน และ      
โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6 จังหวัดระยอง รวมทั้งยังน ำควำมร้อนส่วนที่เหลือจำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ มำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มในกระบวนกำรผลิตของโรงแยกก๊ำซฯ อีเทน ซ่ึงช่วยเพิ่มควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับระบบไฟฟ้ำ
ของโรงแยกก๊ำซฯ ระยอง และลดรำยจ่ำยค่ำไฟฟ้ำที่ต้องซ้ือจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค คำดว่ำจะเริ่มกำรผลิต
ไฟฟ้ำได้ในเดือนเมษำยน 2557 

กุมภำพันธ์     : เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือกับ บริษัท Dynamax Petrochemical Ltd. ประเทศ
ไต้หวัเพื่อร่วมกันพัฒนำตลำดและเพิ่มยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เข้ำสู่ตลำดรถยนต์ เพื่อกำรแขง่ขันใน
ประเทศไตห้วัน 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่9 

 : เมื่อวันที่  21 กุมภำพันธ์ 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) เพื่อกำรขำยประกันผ่ำนผู้แทนจ ำหน่ำยก๊ำซหุงต้ม  

 : เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2555 ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและบันทึกควำมเข้ำใจกำรศึกษำ
กำรให้บริกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำน (Jet A-1) กับ บริษัท เชื้อไฟลำว จ ำกัด นับเป็นกำรสร้ำงแบรนด์ และขยำย
ตลำดของ ปตท. สู่ภูมิภำคอินโดจีน 

มีนำคม  : เมื่อวันที่  2 มีนำคม 2555 บริษัท PTTAPM เข้ำซ้ือหุ้นส่วนที่ เหลือทั้งหมด 66.5% ของบริษัท Red Island 
Minerals Ltd ในประเทศออสเตรเลีย 

: เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือกับกองทัพเรือ ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส ำหรับเรือของกองทัพเรือ เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนำ และทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมที่
จะน ำไปใช้กับเรือของกองทัพเรือได้อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 : บริษัทผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (DCAP) ได้ด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ แล้วเสร็จ และเริ่ม
ขยำยก ำลังกำรผลิตเชิงพำณิชย์ เมื่อเดือนมีนำคม 2555 ประกอบกับกำรติดตั้งเครื่องจักร E-Chiller เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตของระบบและรองรับควำมต้องกำรน้ ำเย็นของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเป็น 94 เมกะวัตต์ และน้ ำเย็น 34,300 ตันควำมเย็น 

เมษำยน  : เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2555 ปตท. เริ่มเปิดบริกำร PTT Fit Station สำขำแรกที่สถำนีบริกำรน้ ำมันสนำมเป้ำ โดย
ช่วงเปิดด ำเนินกำรมีรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ได้แก่ กำรตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์ฟรี 24 รำยกำร สมัคร
สมำชิก PTT Fit Station ฟรี ส่วนลดกำรเปลี่ยนไส้กรองน้ ำมันเครื่อง ล้ำงระบบแอร์ และใบปัดน้ ำฝน หมดเขต
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย วันที่  30 มิถุนำยน 2555 

: เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 บริษัท Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริษัท Egyptian 
Natural Gas Holding Company (EGAS) แจ้งกำรยกเลิกสัญญำซ้ือ-ขำยก๊ำซฯกับบริษัท East Mediterranean 
Gas S.A.E. (EMG) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (PTTI) 

พฤษภำคม : เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ  กับ Deltronix India Limited, India เพื่อร่วม
ศึกษำแนวทำงกำรขยำยตลำดในประเทศอินเดีย นับเป็นกำรขยำยตลำดผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน ปตท. อินเดียตอนใต้  

 : เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2555 เปิดตัวโครงกำร PTT Free Wi-Fi ในสถำนีบริกำรน้ ำมัน โดยให้ประชำชนสมัคร
และใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi) ฟรีวันละ 2 ช่ัวโมงต่อ User โดยเปิดตัวโครงกำรแห่งแรกที่สถำนี
บริกำรน้ ำมัน เพื่อสวัสดิกำร ร.1 รอ. ถนนวิภำวดีรังสิต ในปี 2555 ติดตั้งแล้วเสร็จจ ำนวน 311 แห่ง  

มิถุนำยน : โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จำกแหล่งบงกชใต้ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง และติดตั้งแท่นผลิต และอุปกรณ์กำร
ผลิตต่ำงๆ แล้วเสร็จ และได้เริ่มผลิตและส่งก๊ำซฯ เข้ำระบบท่อส่งก๊ำซฯ ของปตท. เป็นครั้งแรก  เมื่อเดือน 
มีนำคม 2555 เพื่อทดสอบระบบ และได้เริ่มกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ในเดือนมิถุนำยน 2555 โดยมีปริมำณกำรผลิต
ตำมสัญญำซ้ือขำยที่ 320 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสท 9,000 บำร์เรลต่อวัน และเมื่อรวมกำรผลิต
ก๊ำซฯจำกแหล่งบงกชใต้กับแหล่งบงกชเดิม จะท ำให้ก ำลังกำรผลิตก๊ำซฯ โดยรวมของโครงกำรบงกชมีสูงถึง 
900 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรใช้ก๊ำซฯ ในประเทศได้ถึงร้อยละ 20 

กรกฎำคม : เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2555 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้กำรสนับสนุนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
PTTEP  โดย 
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1. อนุมัติให้ ปตท. ซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ  PTTEP   จ ำนวนไม่เกิน 403,395,000 หุ้นเพื่อคงสัดส่วนกำรถือ
หุ้นเดิมใน PTTEP ที่ประมำณร้อยละ 65.29 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ PTTEP  (ก่อนกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Agent)) ในรำคำที่ PTTEP  เสนอขำย ซ่ึงจะ
พิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซ้ือหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถำบัน (Book Building) 
2. อนุมัติให้ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นสำมัญของ  PTTEP ที่ถือโดย ปตท. จ ำนวนไม่เกิน 32,162,000 หุ้น 
โดยมี วัตถุประสงค์ให้ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินใช้เป็นกลไกในกำรรักษำเสถียรภำพของระดับรำคำหุ้น 
(Stabilization) ในช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันถัดจำกวันปิดกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ PTTEP 
3. มอบอ ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย  มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรตำม ข้อ 1 และ 2 พร้อมทั้งมีอ ำนำจใน
กำรเจรจำ ปรับปรุง แก้ไข รำยละเอียดสัญญำ และลงนำมในสัญญำและเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำม
จ ำเป็นเหมำะสม ตลอดจนกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ   PTTEP  ในวำระที่ 
ปตท. มีสิทธิออกเสียงคะแนน 

สิงหำคม : เมื่อวันที่  8 สิงหำคม 2555 ร่วมลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือ พัฒนำตลำดหล่อลื่นส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในประเทศไทย กับ เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล์ นับเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ในกำรพัฒนำตลำดผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนส ำหรับกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย  

 : เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2555 ปตท. ร่วมกับ PTTGC และ  PTTPE ได้ร่วมลงนำมแก้ไขสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์
ที่ได้จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยปรับสูตรรำคำซ้ือ
ขำยผลิตภัณฑ์ระหว่ำงโรงแยกก๊ำซฯ และบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมี เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนรำคำน้ ำมัน
และก๊ำซธรรมชำติในตลำดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงอยู่บนหลักกำรของผลตอบแทนของกำรลงทุนที่
เท่ำเทียมกัน ทั้ง 3 ฝ่ำย เพื่อให้สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไว้ได้ โดยมีผลตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2555  

 : เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2555 PTTML ได้ประกำศท ำค ำเสนอซ้ือหุ้นสำมัญที่ออกแล้วและ/หรือที่จะออกเพื่อ
รองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิกำรซื้อหุ้น (Options) ทั้งหมดของบริษัท Sakari Resources Limited (SAR) เดิมช่ือ 
Straits Asia Resources Limited โดยไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่หรือตกลงที่จะเข้ำซ้ือแล้ว  โดยมีรำคำเสนอซ้ือหุ้น
สำมัญของ SAR ที่ 1.90 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น 

 : เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติให้ บริษัท  พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด (PTTUT)  
และ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด  (IPT) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้นใน 
PTTUT และ IPT ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 20 ตำมล ำดับ ด ำเนินกำรควบบริษัท ภำยหลังกำรควบรวมกิจกำร 
ปตท. จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 30.10  ทั้งนี้ บริษัทใหม่จะมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำเทียบเท่ำรวม
ทั้งส้ินประมำณ 1,357 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวน 1,038 เมกะวัตต์ และเป็นก ำลังกำรผลิต
ไอน้ ำจ ำนวน 1,340 ตันต่อชั่วโมง (ซ่ึงเทียบเท่ำกับก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวนประมำณ 319 เมกะวัตต์) 

กันยำยน : เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือด้ำนปิโตรเลียมกับ บริษัท Denko Trading จ ำกัด เพื่อ
ร่วมศึกษำโอกำส และควำมเป็นไปได้กำรลงทุนท ำธุรกิจปิโตรเลียม ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 

 : เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2555 ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจกำรท ำธุรกิจซ้ือขำยถ่ำนหินกับ บริษัท ซิง เฮง เส็ง จำกัด 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรท ำธุรกิจซ้ือขำยถ่ำนหินร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 : เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2555 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง 
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(พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3)  ที่อัตรำ 
1.3380 บำทต่อล้ำนบีทียู และเห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร  ของระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4)   ที่อัตรำ 0.0145  บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว 
ตัง้แต่เดือนกันยำยน 2555 เป็นต้นไป 

ตุลำคม  : เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม คณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กพช .) มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ลงนำมในสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกำตำร์ ในปริมำณ 2 
ล้ำนตันต่อปี อำยุสัญญำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 โดยเป็นสัญญำซ้ือขำย LNG ระยะยำวฉบับแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศไทยในระยะยำว โดยเฉพำะเมื่อ
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตได้จำกอ่ำวไทยและกำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศเพื่อนบ้ำนเริ่มท ำได้จ ำกัด 
ขณะที่ปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศยังคงสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 : เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2555 ปตท. ลงนำมสัญญำเพิ่มเติมส ำหรับกำรจ ำหน่ำย Jet A-1 ให้กับ MPPE โดยจัดส่งที่
ท่ำขี้เหล็กและ ปตท.สนับสนุน MPPE ในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำนที่สนำมบินท่ำขี้เหล็ก
ให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล  

 : เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2555 ปตท. ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่ำ 1,100 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่นักลงทุนสถำบันในต่ำงประเทศประกอบด้วย หุ้นกู้อำยุ 10 ปี มูลค่ำ 500 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 3.375% ต่อปี และ หุ้นกู้อำยุ 30 ปี มูลค่ำ 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 
4.500% ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตรำดอกเบี้ยต่ ำที่สุดเปน็ประวัติกำรณ์ของหุ้นกู้ต่ำงประเทศที่เคยออกและเสนอขำยโดยผู้
ออกหุ้นกู้จำกประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2555 เปิดสถำนีบริกำร Platinum เป็นแห่งแรก ณ หนองแต่ง กรุงเวียงจันทน์  สปป.ลำว 
นับเป็นสถำนีบริกำรตำมแนวคิด PTT Life Station แห่งแรกใน สปป.ลำว และในต่ำงประเทศ เพื่อรองรับกำร
เปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 : เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2555 เปิดตัวโครงกำรต้นแบบกำรจัดกำรขยะเหลือศูนย์  (Zero Waste)  ณ สถำนีบริกำร
น้ ำมัน ปตท. สำขำสระบุรี เป็นแห่งแรก  เพื่อช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยกำรขนถ่ำยขยะ
และกำรบริหำรจัดกำรขยะ ณ แหล่งก ำเนิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พฤศจิกำยน  : ระหว่ำงวันที่ 6-8 พฤศจิกำยน 2555 ปตท. เข้ำร่วมงำน IATA Aviation Fuel Forum ซ่ึงเป็นงำนประชุมใหญ่
ระดับโลกของอุตสำหกรรมกำรบิน เพื่อให้ตัวแทนสำยกำรบิน ผู้ให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน คู่ค้ำและพันธมิตร
ต่ำง ๆ ร่วมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรร่วมกัน 

ธันวำคม  : โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นวนคร-รังสิต ระยะทำงยำว 17 กิโลเมตร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มจ่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ เข้ำระบบได้ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2555 ท ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของโรงไฟฟ้ำ 
โรงงำนอุตสำหกรรมในนิคมนวนคร และนิคมบำงกระดี รวมถึงผู้ใช้รถ NGV ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 : เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2555 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้ ปตท. เข้ำร่วมทนุโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในบรษิัท ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR) โดย ปตท. จะเข้ำร่วมทนุใน TSR ใน
สัดส่วน 40% ด้วยเงินลงทุนประมำณ 1,450 ล้ำนบำท ขณะทีบ่ริษัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (TSE) 
ผู้พัฒนำโครงกำร ถือหุ้นในสัดสว่น 60%  
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ปี 2556 

มกรำคม          :    เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2556 กำรควบบริษัทระหว่ำง บริษัท PTTUT และ บริษัท IPT ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของ 
ปตท. ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยบริษัทใหม่มีช่ือว่ำ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC) และมี
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเปน็เงนิ 8,630,000,000 บำท (แปดพันหกร้อยสำมสิบล้ำนบำท) ทั้งนี้ ภำยใต้กำรควบรวม
บริษัทดังกล่ำว ปตท. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.10 

 :    เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2556 บริษัท บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จ ำกัด (PTTIH) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของ PTTI ได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท น้ ำลิก 1 พำวเวอร์ จ ำกัด ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อพัฒนำโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำลิก 1 ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

  :   บริษัท พีทีที  อำซำฮี เคมีคอล จ ำกัด  (PTTAC)  เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในโครงกำรกำรผลิตสำร 
Acrylonitrile (AN) ขนำด 200,000 ตันต่อปีและสำร Methyl Methacrylate (MMA) ขนำด 70,000 ตันต่อปี 

กุมภำพันธ ์      :     เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 ปตท. ประสบควำมส ำเร็จในกำรเจรจำแก้ไขสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติ กับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนธันวำคม 2555 

 :     PTTML เข้ำซ้ือและเสนอซ้ือหุ้นบริษัท SAR แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 โดย PTTMLได้มำซ่ึงหุ้น
จ ำนวนทั้งสิ้น 560.7 ล้ำนหุ้น (รวมช่วงเวลำเสนอซ้ือหุ้นและขยำยเวลำรับซื้อหุ้น) รวมหุ้นเดิมที่ถือครองคดิเป็น
สัดส่วนกำรถือหุ้นของ PTTMLใน SAR ทั้งส้ิน 94.58% และได้ท ำกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ SAR ออกจำก
ตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556 

มีนำคม       : เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท Hitech cogeneration บริษัท Victory cogeneration บริษัท Thai Energy Generator โดยมีปริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวันรวม 68 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 
1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วม 

 :    เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2556 ปตท. ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG) ร่วมกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล 
แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) (UAC) ในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอัดที่ได้จำกก๊ำซธรรมชำติ
เผำทิ้ง หรือ Associated Gas ที่บริษัท UAC ได้ท ำสัญญำรับซื้อจำกแหล่งน้ ำมันดิบบูรพำ-เอ อ.กงไกลำส        จ.
สุโขทัย ในปริมำณ 15-20 ตันต่อวัน สัญญำโครงกำร 3 ปี เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยเป็นก๊ำซ NGV ส ำหรับรถยนต์ใน
พื้นที่ภำคเหนือ คำดว่ำจะด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบก๊ำซได้ภำยในเดือนตุลำคม 2556 ซ่ึงจะช่วยลดกำรน ำเข้ำ
น้ ำมันจำกต่ำงประเทศ ลดมลภำวะส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและสนับสนุนพลังงำน
ที่สำมำรถผลิตได้เองในประเทศอีกด้วย 

เมษำยน : เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2556 ปตท. ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 
(UAC) ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซชีวภำพอัดส ำหรับรถยนต์ (CBG) แห่งแรกของไทย ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
โดยผลิตก๊ำซฯ CBG จำกน้ ำเสียและมูลสัตว์จำกฟำร์มสุกรหมักผสมกับหญ้ำเลี้ยงช้ำง ปริมำณผลิต 6 ตันต่อวัน 
เริ่มผลิตและส่งมอบก๊ำซในเชิงพำณิชย์ ในเดือน สิงหำคม 2556 ช่วยลดภำระต้นทุนกำรขนส่งก๊ำซฯ ได้กว่ำ 2 
บำทต่อกิโลกรัม รวมทั้ง ลดกำรใช้น้ ำมันดีเซลที่เป็นเช้ือเพลิงในรถขนส่ง ได้กว่ำ 3.2 แสนลิตรต่อปี คิดเป็น
เงินกว่ำ 9.6 ล้ำนบำทต่อปี 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่13 

พฤษภำคม  :     เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2556  ปตท. ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท พีทีที  ฟีนอล จ ำกัด (PPCL)  ใน
ส่วนที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดเป็นจ ำนวน 37,008,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด
ให้กับ PTTGC ส่งผลให้ PTTGC ถือหุ้นใน PPCL ร้อยละ 100  

 : เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท Siam Pure Rice และบริษัท Bowin Clean Energy โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้
ซ้ือในแต่ละวันรวม 30 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะ
ช่วยพัฒนำพลังงำนสะอำด และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

                     :     ปตท.เปิด  “สวนป่ำนิเวศระยองวนำรมย์กลุ่มปตท.”  ณ  พื้นที่แนวกันชนของโครงกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ                    
(PTT Eco IZ) เพื่อพัฒนำเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้และระบบนิเวศ 

มิถุนำยน    :  เมื่อวันที่  3 มิถุนำยน 2556  ปตท. ได้จัดตั้งบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) ด้วยทุนจดทะเบียน 
660 ล้ำนบำท ซ่ึง ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 6.60 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
100 บำท   เพื่อลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) 
ขนำดก ำลังกำรผลิต 40,000 ตันต่อปี ทั้งนี้จะใช้วัตถุดิบ Methyl Methacrylate (MMA) จำกบริษัท PTTAC ซ่ึง
เป็นกำรต่อยอดธุรกิจในสำยปิโตรเคมี ของกลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2556 บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (BIC) ซ่ึงเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง ปตท. 
บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ที่ดินบำงปะอิน จ ำกัด (ปัจจุบัน บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัท ที่ดินบำงปะอิน จ ำกัด ได้ควบรวมเป็นบริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด)  และกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ เพื่อผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ ขนำดก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 119 เมกกะ
วัตต์ (MW) และไอน้ ำ 20  ตันต่อชั่วโมง  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 
90 MW ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน และจ ำหน่ำยไอน้ ำ 20 ตันต่อช่ัวโมง 
ให้ลูกค้ำในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน โดย ปตท. เป็นผู้จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่บริษัท BIC มีสัญญำ
ซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ 20-25 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน อำยุสัญญำ 25 ปี 

 : เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2556  โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 4 บนบก จังหวัดระยอง 
ด ำเนินกำรติดตั้งแล้วเสร็จ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มแรงดันในกำรส่งก๊ำซฯของโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

สิงหำคม : เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2556 ปตท. และบริษัทผลิตไฟฟ้ำขนอม (KEGCO) ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติส ำหรับน ำไปใช้เป็น เช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำขนอม หน่วยที่ 4 อ.ขนอม                       
จ.นครศรีธรรมรำช ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง มีก ำลังกำรผลิต 930            
เมกะวัตต์ ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำได้ในปี 2559 อำยุสัญญำ 25 ปี ทั้งนี้ กำรลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซดังกล่ำว จะช่วย
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและตอบสนองควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำในพื้นที่ภำคใต้ใน
อนำคต 

 : เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556 ปตท.และบริษัท Osaka Gas ประเทศญี่ปุ่น ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (SMOU) เพื่อ
เป็นแนวทำงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้บริกำรจัดกำรพลังงำน (Energy Service) ในประเทศไทย ให้บริกำรลูกค้ำ
กลุ่มอุตสำหกรรมในกำรจัดหำเช้ือเพลิง เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร บ ำรุงรักษำและตรวจสอบประจ ำปี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนภำยในโรงงำนแบบครบวงจร ซ่ึงธุรกิจดังกล่ำวช่วยให้ ปตท. สำมำรถขยำยตลำด
ท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ และมีรำยได้เพิ่มเติมจำกกำรให้บริกำรจัดกำรพลังงำนนอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยก๊ำซฯ 
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เท่ำนั้น รวมทั้งยังเป็นโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเทคโนโลยีกับบริษัท Osaka Gas ของญี่ปุ่น ซ่ึง
เป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่ด ำเนินธุรกิจก๊ำซฯ มำยำวนำนและมีรำยได้สูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย 

กันยำยน    :  เมื่อวันที่  4 กันยำยน 2556  ปตท.จัดตั้งบริษัท พีทีที ออยล์ เมียนมำร์ จ ำกัด (PTT Oil Myanmar Co.,Ltd.) ด้วย
ทุนจดทะเบียน 300,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดย ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยกำร
ลงทุนในประเทศเมียนมำร์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในกำรเป็นแบรนด์ช้ันน ำของภูมิภำค 

 : เมื่อวันที่  6 กันยำยน 2556 ปตท.ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท บี .กริม บีไอพี  เพำเวอร์ จ ำกัด 
(B.Grimm BIP Power) ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดเป็น จ ำนวน 656,650 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 23 ของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมด ให้แก่ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จำกัด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น B.Grimm BIP Power ในสัดส่วนร้อยละ 51 
ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยประมำณ 180 ล้ำนบำท 

 :  เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท.  มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท  PTT Regional Treasury 
Center (PTT RTC)  ในประเทศสิงคโปร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ โดย ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 100 สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของ ปตท. ในกำรรวมศูนย์กำรปฏิบัติกำรทำงกำรเงินของกลุ่ม 
ปตท. ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถรองรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ในภำพรวมอย่ำงครบวงจร 

 : เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง 
(พื้นที่1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจ ำปี  
2556 ที่อัตรำ 1.3380 บำทต่อล้ำนบีทียู เห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร  ของ
ระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ประจ ำปี 2556  ที่อัตรำ 0.0145  บำทต่อล้ำนบีทียู และเห็นชอบ
อัตรำค่ำบริกำรกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนผันแปร 
ประจ ำปี 2556 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ที่อัตรำ 0.9774 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำ
ค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่เดือน กันยำยน 2556 เป็นต้นไป 

 : เมื่อเดือน กันยำยน 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวิอร์ (ระยอง1) 
จ ำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวิอร์ (ระยอง2) จ ำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวิอร์ (ระยอง3) จ ำกัด โดยมี
ปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวันรวม 120 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพัฒนำพลังงำนสะอำด และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 :     โครงกำรอุตสำหกรรมเชิงนิ เวศ (PTT Eco IZ) ได้รับรำงวัล “Eco-Symbiosis Reward” จำกกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตุลำคม : เมื่อเดือน ตุลำคม 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท โรจนะ เพำเวอร์ จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวันรวม 17 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพัฒนำพลังงำน
สะอำด และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 :     PTTI โดยบริษัทย่อย PTTAPM ได้ท ำกำรขำยหุ้ นทั้ งหมด 100% ในบริษัท  Yannarie Solar Pty, Ltd. 
(Yannarie)  ให้แก่ บริษัท North West Salt Pty, Ltd. (NWS) เป็นจ ำนวนเงิน 150,000 เหรียญออสเตรเลีย  โดย
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2556 

พฤศจิกำยน : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้กำรสนับสนุนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท GPSC เพื่อคงสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมใน GPSC ที่ประมำณร้อยละ 30.10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมด 

 : เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้จัดซ้ือที่ดินจำกบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) (IRPC) และบริษัทน้ ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด (IRPC OIL) พื้นที่รวมประมำณ 3,327 ไร่เพื่อจัดตั้ง
สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระยอง (RAIST) และโรงเรียนวิทยำศำสตร์ระยอง (RASA) 

ธันวำคม  : เมื่อเดือนธันวำคม 2556 GPSC ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 8,630,000,000 บำท เป็น 11,237,256,000 
บำท 

 : เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2556 ปตท.ได้มีกำรลงนำมสัญญำบริหำรจัดกำรสภำพคล่องระยะสั้นระหว่ำง ปตท. และ
บริษัทในกลุ่มที่ ปตท. ถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ 100 ในรูปแบบของกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกัน (Inter-Company 
Borrowing and Lending : ICBL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องและควำมร่วมมือทำงกำรเงินใน
กลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2556 PTTI โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ปตท. ท ำกำรโอนสินทรัพย์และ
หนี้สินของบริษัท PTTAPM , บริษัท Red Island Minerals Ltd (RIM) และ บริษัท International Coal Holding 
Pty Ltd (ICH) ให้แก่ PTT Mining Limited (PTTML) บริษัทย่อยของ PTTI และด ำเนินกำรเลิกบริษัททั้ง 3 
ภำยหลังจำกกำรโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้แก่ PTTML  

 : เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556  ปตท. ได้โอนขำยหุ้นกิจกำรไฟฟ้ำที่ลงทุนโดย ปตท. จ ำนวน 3 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด (CHPP) บริษัท บำงปะอิน โคเจเนอร์เรช่ัน จ ำกัด (BIC) และบริษัท 
ไทยโซล่ำร์รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR) ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 101.2 เมกะวัตต์ ให้แก่
GPSC โดยเป็นไปตำมนโยบำยที่ให้ GPSC เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อเดือนธันวำคม 2556 ปตท.และเปโตรนำส ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติส่วนเพิ่มแหล่งเจดีเอ เอ18 
(JDA A-18) จำกกลุ่มผู้ขำย ได้แก่  Malaysia-Thailand Joint Authority/ Petronas Carigali (JDA) Sdn Bhd / 
Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited / Hess Oil Company of Thailand โด ยมี ป ริ ม ำณ ซ้ื อก๊ ำซ
ธรรมชำติส่วนเพิ่มเท่ำกับ 100 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (แบ่งระหว่ำง ปตท. และ เปโตรนำส 50:50 คิดเป็น
ปริมำณก๊ำซส่วนเพิ่มส ำหรับ ปตท. เท่ำกับ 50 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน)  ระยะเวลำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติส่วน
เพิ่ม 5.5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2556 ทั้งนี้ สำมำรถขยำยระยะเวลำซ้ือขำยต่อไปได้ตำมแต่คู่สัญญำตกลง
กัน 

 :   เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2556 PTTI ได้โอนขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำไซยะบุรีให้แก่ GPSC  

ปี 2557 

มกรำคม        : เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2557 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) ได้แก่ 
บริษัท ชลบุรีเพำเวอร์เจนเนอเรชั่น จ ำกัด และบริษัท สยำมอีสเทิร์นเพำเวอร์ จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้อง
ส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวันรำยละ 381.2 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีที ยูต่อ
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ลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 : เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ ไปยัง อ ำเภอ 
ทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ได้ด ำเนินกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติแล้วเสร็จ  และ PTTEP ได้ เริ่มส่ง 
ก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ อ่ำวเมำะตะมะ ประเทศเมียนมำร์ เข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ของ ปตท. ในเดือน สิงหำคม 2557 โดยมีปริมำณ ซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยวันตำมสัญญำอยู่ที่  
240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

 :  เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2557 ปตท.ได้ด ำเนินกำรใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ตำมที่ได้มีกำรเตรียมกำรและจัดซ้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ 
โดยไม่กระทบต่อคู่ค้ำ และไม่ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมเดือดร้อนจำกกำรขำดแคลนพลังงำน 

 : เมื่อวันที่  30 มกรำคม 2557 PTTEP ท ำกำรแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกับบริษัท Statoil Canada Limited (SCL)  
(ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Partnership Units Redemption Agreement ( PURA)) ซ่ึงกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำว 
เสร็จส้ินในเดือนพฤษภำคม 2557 ส่งผลให้บริษัท PTTEPCA ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP  ถือสัดส่วนร้อย
ละ 100  และเป็นผู้ด ำเนินกำรในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer  พร้อมทั้งได้รับเงินสด
ประมำณ 419 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และได้เปลี่ยนชื่อโครงกำรจำก โครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเค
ดี เป็น โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์    

กุมภำพันธ ์ :   เมื่อวันที่  7 กุมภำพันธ์ 2557  ปตท. ได้โอนขำยหุ้นกิจกำรไฟฟ้ำที่ลงทุนใน บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 
(NNEG) ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 38 เมกะวัตต์ ให้แก่ GPSC โดยเป็นไปตำม
นโยบำยที่ให้ GPSC เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท. ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนร้อยละ 45 ของ ปตท. ใน Vietnam LPG Co., 
Ltd. (VLPG) ซ่ึงเป็นบริษัทซ่ึงจัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนำม ให้แก่ PetroVietnam Southern 
Gas Joint Stock Company (PVGAS SOUTH) โดยมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยคิดเป็นมูลค่ำเทียบเท่ำ 3.85 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ  

 : เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (PTTI)ได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น 
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) เพื่อให้สอดคล้องและสะท้อนถึงทิศทำงกำรลงทุนตำม
นโยบำยของ ปตท. โดยให้ PTTER  มุ่งเน้นธุรกิจถ่ำนหิน  

เมษำยน  :  เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2557 ปตท. ร่วมกับ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง ร่วมเปิดนิทรรศกำร “The Miracle of 
Natural Gas : Miracle Romance ไม้เมืองหนำวสุดโรแมนติกของโลก” ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ จ.ระยอง ซ่ึงจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อแสดงผลผลิตไม้เมืองหนำวที่เติบโตขึ้นจำกพลังงำนควำม
เย็นเหลือใช้จำกกระบวนกำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว หรือ LNG  โดยโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. 
ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปร.) 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ใน “โครงกำรกำรใช้ควำมเย็นและ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรวิจัยไม้เมืองหนำว ตำมโครงกำรพระรำชด ำริฯ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมำ
 : เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2557 PTTEP เข้ำร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 
(Barreirinhas AP1) ประเทศบรำซิล ซ่ึงประกอบด้วยแปลงส ำรวจ BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 
และ BAR-M-254 โดยได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลบรำซิลในเดือนสิงหำคม 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่17 

 : โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 ได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนชุดส ำรอง  (Temporary Heater) 
เพื่อแก้ปัญหำที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 จ ำเป็นต้องหยุดเดินเครื่อง  จำกอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำที่อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ (Waste Heat Recovery Unit, WHRU) เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2556 
ท ำให้สำมำรถกลับมำเดินเครื่องเต็มก ำลังกำรผลิต ได้ใกล้เคียงภำวะปกติ ลดผลกระทบในกำรผลิตและน ำเข้ำ
ก๊ำซแอลพีจี รองรับควำมต้องกำรใช้ของผู้ใช้พลังงำน 

 : เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2557  โครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนร่วมส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ระยอง ได้ด ำเนินกำรทดสอบระบบแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องกำรผลิตตั้งแต่ พฤษภำคม 2557 โดยเป็นกำร
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำขนำด 25 เมกะวัตต์ (MW) เพื่อผลิตไฟฟ้ำใช้เอง และติดตั้งระบบหมุนเวียนพลังงำน
ควำมร้อนเหลือทิ้งกลับคืน (WHRU) ซ่ึงช่วยให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ระยอง ประหยัดค่ำก๊ำซเช้ือเพลิงฯ ได้
ถึง 41.6 MW 

 : เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2557 PTTEP ได้เข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัทในเครือ Hess Corporation ในประเทศไทย ซ่ึง
ถือสัดส่วนในโครงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทยประกอบด้วยโครงกำรคอนแทร็ค 4 ตั้งอยู่บริเวณ
อ่ำวไทย ในสัดส่วนร้อยละ 15 และโครงกำรสินภูฮ่อมตั้งอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในสัดส่วนร้อยละ 35 
ส่งผลให้ PTTEP ถือครองสัดส่วนเพิ่มขึ้นในโครงกำรคอนแทร็ค 4 จำกร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 60 และ ถือ
ครองสัดส่วนในโครงกำรสินภูฮ่อมเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 55 และเข้ำเป็นผู้ด ำเนินกำรของโครงกำร 

พฤญภำคม : เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2557 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) 
ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จ ำกัด และบริษัท บำงปะอินโคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด (โครงกำร2) โดยมีปริมำณก๊ำซที่
จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวัน 21.91 และ 20.65 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 
1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต ตำมล ำดับ อำยุสัญญำ 25 ปี  ซ่ึงจะช่วยพัฒนำพลังงำนสะอำด และช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มิถุนำยน    : เมื่อวันที่  20 มิถุนำยน 2557 ปตท.ได้มีกำรกำรต่อสัญญำกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกันกับบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด
(มหำชน) (Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) ซ่ึงสัญญำเดิมได้ส้ินสุดลงวันที่ 20 มิถุนำยน 
2557 แตเ่พื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ปตท. และ ไออำร์พีซี จึงได้ร่วมลง
นำมต่อสัญญำดังกล่ำว อีกเป็นระยะเวลำ 6 เดือน 

 : เมื่อวันที่ 25  มิถุนำยน 2557  ปตท. ได้โอนขำยหุ้นกิจกำรไฟฟ้ำที่ลงทุนใน บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 
(RPCL) ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 210 เมกะวัตต์ ให้แก่ GPSC โดยเป็นไปตำม
นโยบำยที่ให้ GPSC เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

กรกฎำคม  : เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2557 โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 4 ที่ สถำนีเพิ่มควำมดัน
ก๊ำซธรรมชำติ ไทรโยค เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติโดยรวมของโครงข่ำยระบบท่อส่ง  
ก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตก ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (Mechanical Completetion) 

สิงหำคม : เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2557 แหล่งก๊ำซฯซอติก้ำ ตั้งอยู่อ่ำวเมำะตะมะ พม่ำ ได้เริ่มกระบวนกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ
เข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. โดยในเวลำ 8.00 น. ของวันที่ 7 สิงหำคม 2557 ปริมำณกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ อยู่ที่ระดับ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เป็นไปตำมสัญญำ ซ่ึงกำรรับก๊ำซฯจำกแหล่งซอติก้ำ จะ
สำมำรถเสริมศักยภำพด้ำนพลังงำนของไทยรองรับกำรใช้งำนภำยในประเทศ รวมทั้งบรรเทำสถำนกำรณ์ขำด
แคลนพลังงำนในกรณีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของแหล่งก๊ำซฯ ฝั่งตะวันตกได้ 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่18 

 : เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2557 PTTEP ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ  
Myanma Oil and Gas Enterprise  (MOGE )  เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลง
ส ำรวจบนบก MOGE 3 ประเทศเมียนมำร์  โดยบริษัทมีสัดส่วนในกำรร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็นผู้ด ำเนินกำร    

กันยำยน : ปตท. ได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
หน่วยที่ 5 เสร็จสมบูรณ์ ท ำให้สำมำรถเดินเครื่องได้ตำมปกติ   ทั้งนี้  โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 มี
ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำต ิในปริมำณ 570 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันโดยมีก ำลังกำรผลิตก๊ำซแอลพีจี
สูงสุดที่ 2,500 ตันต่อวัน เพื่อจ่ำยก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้ำ ภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรม และภำคปิโตรเคมี  ซ่ึงในช่วงที่ด ำเนินกำรซ่อมแซม  ปตท. ได้บริหำรจัดกำรปริมำณก๊ำซแอลพีจี
เพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรภำยในประเทศ โดยลดกำรจ่ำยก๊ำซแอลพีจีในภำคอุตสำหกรรมและภำคปิโตร
เคมี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภำคครัวเรือนผู้ใช้พลังงำน 

 : เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2557 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด (โครงกำร1 และ โครงกำร2) โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำม
สัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวันโครงกำรละ 24 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 
ตำมล ำดับ อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 : เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2557 ปตท. ได้ส่งมอบผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้โดยละเอียดของโครงกำรพัฒนำโรง
กล่ันปิโตรเคมีในประเทศเวียดนำม ให้แก่กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำ (Ministry of Industry and Trade) 
และรัฐบำลเวียดนำม จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ก ำลังกำรผลิตของหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่เหมำะสมอยู่ที่ 400,000 
บำร์เรลต่อวัน  มีก ำลังกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป 260 ,000 บำร์เรลต่อวัน ก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ประมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี โดยมีเงินลงทุนโครงกำร ประมำณ 22,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 : เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2557 สำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ของหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ได้รับใบรับรอง 
ระบบบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCMS)  ตำมมำตรฐำน ISO 22301:2012 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน
ไอเอสโอ เป็นปีแรก นับเป็นอีกหนึ่งควำมส ำเร็จของสำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ในกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภำวะวิกฤตต่ำงๆ รวมถึงรักษำเสถียรภำพกำรด ำเนิน
กิจกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี  

 : เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2557 บริษัท Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) ซ่ึงเป็น Holding Company 
ขอ งบ ริ ษั ท  PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) แล ะ  บ ริ ษั ท  PTT Philippines Corporation 
(PTTPC) ได้ลงนำมในสัญญำขำยหุ้น PTTTC และ PTTPC ให้กับบริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRB) 
ตำมมูลค่ำยุติธรรมที่กฎหมำยประเทศฟิลิปปินส์ก ำหนด ก่อนด ำเนินกำรเลิกกิจกำร SBECL ต่อไป 

 : เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2557 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนได้มีมติเห็นชอบ “ข้อบังคับว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ และสถำนีแอลเอ็นจีแก่บุคคล
ที่สำม (Third Party Access Regime: TPA Regime)” และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมีผลใช้บังคับ 
เมื่อ 14 ตุลำคม 2557 

 : เมื่อวันที่  22 กันยำยน 2557 PTTEP ได้เข้ำร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงกำรส ำรวจ BM-ES-23 
ประเทศบรำซิล โดยได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลบรำซิลในเดือนพฤศจิกำยน 
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ตุลำคม : เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2557 มีกำรปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งเพิ่ม 0.62 บำทต่อกิโลกรัม จำก 21.38 บำท
ต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บำทต่อกิโลกรัม และรำคำขำยปลีก NGV ปรับขึ้น 1.00 บำทต่อกิโลกรัมจำก 10.50 
บำทต่อกิโลกรัมเป็น 11.50 บำทต่อกิโลกรัม แต่รถโดยสำรสำธำรณะ (รถแท็กซ่ี/ตุ๊กตุ๊ก/รถตู้ร่วมขสมก.รถ
โดยสำร/รถตู้ร่วม บขส.) รำคำยังคงเดิมที่ 8.50 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะท ำให้รำคำ LPG และ NGV สะท้อน
ต้นทุนมำกขึ้น ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ให้สอดคล้องกับมติคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ (คสช.) เรื่องมำตรกำรเร่งด่วนในกำรปรับรำคำโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันและก๊ำซฯ เห็นชอบให้ 

 : ปตท . ประสบควำมส ำเร็จและสำมำรถคงสถำนะเป็น Member ต่อเนื่องเป็นปีที่  3 ทั้ งใน Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI World) แ ล ะ  Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI 
Emerging Markets) 

พฤศจิกำยน : เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557  GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน รวมทั้งด ำเนินกำรยื่นแบบ
ค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือช้ี
ชวน (แบบ filing) กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกำยน 2557 เพื่อเตรียมกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกำรระดมเงิน
ลงทุนส ำหรับรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัทในอนำคต 

 : เมื่ อ เดือนพฤศจิกำยน  2557 GPSC ได้ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริษัท จำก  11,237,256,000 บำท เป็น 
14,983,008,000 บำท 

 : เมื่ อ เดื อนพฤศจิ ก ำยน  2557 พิ ธีลงน ำมบั นทึ กข้ อตกลง COLLABORATION ON ENGINEERING 
SERVICES AND TECHNICAL SOLUTIONS ระหว่ำง ปตท. – บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลูช่ันส์ จ ำกัด 
(PTTES) – บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือกันเพื่อ
ให้บริกำรทำงเทคนิควิศวกรรมอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ กำรบริหำรโครงกำร กำรให้ค ำปรึกษำทำง
เทคนิค กำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรทำงเทคนิค กำรบ ำรุงรักษำ และกำรตรวจสอบโรงงำน วัตถุประสงค์เพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจให้กับกลุ่ม ปตท. ในควำมเป็นมืออำชีพ สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยนอก
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเติบโตให้แก่กลุ่ม ปตท. ต่อไป 

ธันวำคม : เมื่อวันที่  2 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติให้ปรับรำคำขำยปลีก NGV 
ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 1.00 บำทต่อกิโลกรัม จำกเดิม 11.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 12.50 บำทต่อ
กิโลกรัม และส ำหรับโดยสำรสำธำรณะเพิ่มขึ้น 1.00 บำทต่อกิโลกรัม จำกเดิม 8.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 9.50 
บำทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2557 

 : เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2557 PTTIH ได้โอนบรษิัท น้ ำลิก 1 จ ำกัด (Nam Lik 1) ให้แก่ GPSC 

 : เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. อนุมัติให้บริษัท Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100) ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดจ ำนวนร้อยละ 95 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดในบริษัทย่อย PT 
Mitra Aneka Rezeki ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท  PT Prasada Jaya Mulia และอนุ มั ติ ให้  PTT Green Energy Services 
(Netherlands) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGE SG โอนหนี้และเงินลงทุนล่วงหน้ำ (Advance Subscription 
Payment) ให้ แก่บริษั ท  Harvey Bay Overseas Ltd. ซ่ึ ง  PT Mitra Aneka Rezeki เป็นบริษัทที่ จัดตั้ งและ
ประกอบธุรกิจปลูกปำล์มน้ ำมันและผลิตน้ ำมันปำล์มในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 2 โครงกำร คือ 
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Pontianak ที่ West Kalimantan และ Banyuasin ที่ South Sumatra กำรซ้ือขำยหุ้นดังกล่ำวจะแล้วเสร็จภำยใต้
เงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ (Condition Precedent: CP) ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือน มิถุนำยน 2558   

 : เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2557 ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ปตท. จ ำนวนรวม 4 บริษัท (บริษัท ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน), บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด 
(มหำชน) , บริษัท  ไออำร์พี ซี  จ ำกัด  (มหำชน)) ได้ ร่วมลงนำมต่อสัญญำกำรกู้ยืม เงินระห ว่ำงกัน                  
(Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องมีประสิทธิภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง  

 : เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกกำรด ำเนินงำนโครงกำร FLNG ของ
บริษัท PTT FLNG Limited และให้ปิดบริษัทดังกล่ำว ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง PTT International 
(Singapore) (บริษัทย่อยของบริษัท พีทีทีเอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด ซ่ึง ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) 
และ บริษัท PTTEP FLNG Holding Company Limited โดยแต่ละฝ่ำยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุนของกลุ่มปตท.และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน โดยคำดว่ำจะ
แล้วเสร็จในปลำยปี 2558  

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

ปตท. เป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจในกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ สร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง  

กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำโดย มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนพลังงำน ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่
ด ำเนินงำนเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. สำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจได้ดังนี้ 

1.3.1 ธรุกิจที่ด าเนินงานเอง ประกอบดว้ย 
ธุรกิจต้นน  า 

        1.3.1.1  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำร

จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) ในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศ 
น ำเข้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้กำรจัดหำก๊ำซ
ธรรมชำติเพียงพอกับควำมต้องกำรที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยครอบคลุมกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ำ
รำยใหญ่ผ่ำนกำรลงทุนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำรจัดจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมผ่ำนกำรลงทุนระบบท่อจัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ และกำรจัดจ ำหน่ำย NGV เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือกทดแทนน้ ำมันเบนซินและดีเซล
ผ่ำนกำรลงทุนในสถำนีบริกำร NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุนภำคเศรษฐกิจอื่ นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจของไทยใหเ้ติบโต รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน อุตสำหกรรม
และขนส่ง  
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นอกจำกนี้หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติยังได้มีกำรลงทุนคลังรับก๊ำซธรรมชำติเหลว ผ่ำนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด (PTT LNG)ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริกำรในกำรรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภำพ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ 
เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ของ ปตท.  

ธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 
พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนซ่ึงพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นผู้ก ำกับดูแล โดยธุรกิจจัดหำและ
โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรวมทั้งกำรบริหำรกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อจะมีอตัรำผลตอบแทนคงที ่ 
และธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรำคำน้ ำมันเตำในตลำดโลก เพื่อให้แข่งขันได้
กับรำคำขำยปลีกน้ ำมันเตำในประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจะขึ้นอยู่กับรำคำผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่
จ ำหน่ำยเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงขึ้นอยู่กับรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก แต่ในส่วน LPG ที่จ ำหน่ำย
เป็นเช้ือเพลิงในประเทศ ในปี 2557 รัฐบำลมีนโยบำยช่วยเหลือประชำชน โดยยังคงควบคุมรำคำ LPG ภำคครัวเรือนที่จ ำหน่ำย
จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติไว้ที่ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน ซ่ึงต่ ำกว่ำรำคำตลำดโลก รัฐบำลได้มีกำรปรับรำคำ LPG อย่ำง
ต่อเนื่องในปี 2557 และเดือนกุมภำพันธ์ 2558 จำก 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน เป็นรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ 488 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน (ตำมรำคำ CP อ้ำงอิง ณ เดือนมกรำคม ที่ 443 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน) ขณะที่ NGV ได้ปรับรำคำขำย
ปลีกขึ้นมำ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 บำทต่อกิโลกรัม ในเดือน ตุลำคม และ ธันวำคม 2557 และ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ในเดือนกุมภำพันธ์ 
2558 ท ำให้รำคำขำยปลีก NGV อยู่ที่ 13.00 บำทต่อกิโลกรัม ในขณะที่รถสำธำรณะที่ใช้ NGV ได้แก่ รถแท็กซ่ี รถตุ๊กตุ๊ก รถตู้
โดยสำรสำธำรณะ (รถร่วม ขสมก. และ บขส.) และรถโดยสำรสำธำรณะ (รถร่วม ขสมก. และ บขส.) ปรับขึ้น 2 ครั้ง ในเดือน
ธันวำคม 2557 และ กุมภำพันธ์ 2558 ที่ 1.00 บำท และ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตำมล ำดับ ท ำให้รำคำขำยปลีกอยู่ที่ 10.00 บำทต่อ
กิโลกรัม ซ่ึงท ำให้รำคำ LPG และ NGV สะท้อนต้นทุนมำกขึ้น  

ทั้งนี้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 มำจำกก๊ำซธรรมชำติในประเทศ ส่วนที่เหลือมำจำกกำร
น ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)  

ธุรกิจปลายน  า 
         1.3.1.2  หน่วยธุรกิจน  ามัน 

ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภำพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก  ได้แก่               
1) ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง หมำยถึง น้ ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน หมำยถึง น้ ำมันหล่อล่ืน และผลิตภัณฑ์
หล่อล่ืนอื่นๆ และ 3) ผลิตภัณฑ์ค้ำปลีก  หมำยถึง ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้ำปลีก   

กำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1) ตลำดค้ำปลีก (B2C) หมำยถึง ผู้บริโภคและผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปัจจุบันมีกำรพัฒนำเป็นสถำนี

บริกำรที่ทันสมัย PTT Life Station สำมำรถตอบสนอง Lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องกำรกำรบริกำรและส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงครบครัน (One Stop Service)  ด้วยธุรกิจค้ำปลีกในสถำนีบริกำรที่หลำกหลำย อำทิ ร้ำนสะดวกซ้ือ 7-Eleven ร้ำน
สะดวกซ้ือ Jiffy ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ Café Amazon ซ่ึงได้พัฒนำเป็นระบบธุรกิจแฟรนไชส์อย่ำงเต็มรูปแบบ และขยำยเครือข่ำย
ร้ำนค้ำทั้งภำยในและภำยนอกสถำนีบริกำร มีกำรเปิดศูนย์บริกำรยำนยนต์ PTT FIT Auto และบริกำรด้ำนกำรเงิน (ธนำคำร ตู ้
ATM) นอกจำกกำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรยังมีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวผ่ำนโรงบรรจุ ร้ำนค้ำก๊ำซ  และกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนผ่ำนร้ำนค้ำหล่อล่ืน  

2)   ตลำดพำณิชย์ (B2B) หมำยถึง กลุ่มลูกค้ำที่ เป็นบริษัทหรือองค์กรทั้ งภำครัฐ (หน่วยงำนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ) และภำคเอกชนที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อด ำเนินธุรกิจหรือใช้เอง  

3)  กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 
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 นอกจำกนี้ หน่วยธุรกิจน้ ำมันยังมีกำรบริหำรกำรลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ด ำเนินธุรกิจและบริกำรเกี่ยวกับ
ธุรกิจน้ ำมันทั้งในและต่ำงประเทศ อำทิ ธุรกิจค้ำปลีกและสถำนีบริกำร ธุรกิจผสมและบรรจุน้ ำมันหล่อล่ืน ธุรกิจบริกำรเติมน้ ำมัน
อำกำศยำน และธุรกิจขนส่งน้ ำมันทำงท่อ เป็นต้น 
 ธุรกิจน้ ำมันเป็นธุรกิจกำรค้ำเสรีที่มีกำรแข่งขันสูงและอยู่ภำยใต้กฎหมำยหลำยฉบับ เช่น พระรำชบัญญัติกำรค้ำ
น้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นต้น โดย ปตท. เป็น
หนึ่งในผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำนจ ำนวนรวม 41 รำย  (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) 
นอกจำกนี้กำรด ำเนินธุรกิจน้ ำมันยังอยู่ภำยใต้กำรติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิดจำกหน่วยงำนรำชกำร อำทิ ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
พลังงำน กรมธุรกิจพลังงำน กรมกำรค้ำภำยใน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

1.3.1.3 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำน

พลังงำนให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนกำรค้ำไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก ครอบคลุมกำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก 
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์พลำสติก) ตัวท ำละลำยและเคมีภัณฑ์  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อำทิ น้ ำมันปำล์มดิบ และกะลำปำล์ม เป็นต้น รวมทั้ง 
ให้บริกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ และกำรจัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจที่มีเป้ำหมำยหลักในกำร
เป็นบริษัทกำรค้ำสำกลข้ำมชำติช้ันน ำที่สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน และสร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับประเทศ 

ด้วยธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำสูง ต้องกำรกำรก ำกับดูแลที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุก
รำยละเอียด หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงวำงระบบควบคุมควำมเส่ียงในลักษณะ 3 มิติ ซ่ึงเป็นระบบที่ Trading House 
ช้ันน ำในระดับสำกลใช้ (Best Practice) ประกอบด้วย 1) กำรควบคุมและก ำกับโดยนโยบำย กล่ำวคือ มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแล 
ก ำหนดกรอบกำรค้ำ/นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำ ควบคุมและติดตำมควำมเส่ียงเป็นประจ ำ 2) กำร
ควบคุมโดยโครงสร้ำงและหน้ำที่ กล่ำวคือ แบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back 
และใช้กำรตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) และ 3) กำรควบคุมโดยเทคโนโลยี กล่ำวคือ กำรใช้ระบบ Trading Control 
System ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สำมำรถควบคุมและตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส และมี
ประสิทธิภำพ 

หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ได้จัดตั้งบริษัทและตัวแทนในต่ำงประเทศ เพื่อขยำยตลำดกำรค้ำและมุ่งสู่กำร
เป็นผู้น ำธุรกิจกำรค้ำปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภำค ได้แก่ บริษัท ปตท. ค้ำสำกล จ ำกัด (PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท 
PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ส ำนักงำนตัวแทนในเมืองกวำงเจำ ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading Guangzhou Representative) และส ำนักงำนตัวแทนในเมืองจำกำร์ตำ 
ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ส่งผลให้ในปัจจุบัน หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
มีธุรกรรมกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงๆ มำกกว่ำ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก 

ธุรกิจโครงสร้างพื นฐาน 
1.3.1.4  หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื นฐาน  
ด ำเนินธุรกิจในกลุ่มสำยงำนหลัก ดังนี้   
1) กลุ่มงำนบริหำรโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปกำร (Utility and Asset Management) ประกอบด้วย กำร

ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และระบบกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับ
ยำนยนต์ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้กับกลุ่ม ปตท. อำทิ GPSC บริษัท  
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (ENCO) และโครงกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ (PTT Eco IZ) รวมทั้งหำโอกำสในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ภำยใต้ขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนบริหำรทรัพย์สิน 
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2) กลุ่มงำนบริหำรระบบปฏิบัติกำรเพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Operations Management) ประกอบด้วย กำร
ด ำเนินงำนพัฒนำระบบปฏิบัติกำรที่มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศ ควำมยั่งยืน และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรงำนวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำงให้กับ ปตท. รวมทั้ง กำรบริหำรจัดกำรบริษัทในเครือที่รับผิดชอบงำนในลักษณะดังกล่ำว ประกอบด้วย บริษัท พีทีที เอน
เนอร์ยี่โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES) บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) เป็นต้น 

หน่วยธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของกลุ่ม ปตท. 
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียให้มีควำมสมดุลและโปร่งใส มีธรรมำภิบำล โดยนอกจำกจะ
เป็นกำรสนองนโยบำยของรัฐในกำรแยกระบบท่อก๊ำซฯ ออกจำกธุรกิจก๊ำซฯ เพื่อรองรับกำรตรวจสอบแล้วยังเป็นกำรรองรับกำร
ขยำยตั วของกำรด ำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่ำงรวดเร็วของ ปตท. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเช่ือมโยงในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มธุรกิจหลัก
ของ ปตท. และเสริมสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ต่อเนื่องจำกกิจกรรมธุรกิจให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น กำรลงทุน และกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภคในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ สร้ำงควำมเช่ียวชำญให้กับบุคลำกรของ ปตท. เพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรอย่ำงมืออำชีพ รองรับต่อกำรเติบโตทั้งในและต่ำงประเทศ  

1.3.2  ธุรกิจท่ีลงทนุผ่านบรษิัทในกลุ่ม ประกอบด้วย 
ธุรกิจต้นน  า 
1.3.2.1 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) หรือ 

ปตท.สผ. (PTTEP) โดย PTTEP ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง 
เพื่อแสวงหำแหล่งปิโตรเลียมทั้งน้ ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติในรำคำที่แข่งขันได้เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับ
ประเทศ โดย PTTEP จ ำหน่ำยปิโตรเลียมที่ผลิตได้จำกโครงกำรในประเทศและภูมิภำคใกล้เคียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊ำซธรรมชำติ
ให้กับตลำดในประเทศเป็นหลักโดยจ ำหน่ำยให้กับ ปตท. นอกจำกนี้ PTTEP ได้มีกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในภูมิภำคอื่น เช่นโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์  ในทวีปอเมริกำเหนือ โครงกำรส ำรวจในประเทศบรำซิล ในทวีป
อเมริกำใต้  โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย ในประเทศออสเตรเลีย โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงกำร
โมซัมบิก โรวูมำ ออนชอร์ ในประเทศโมซัมบิก โครงกำรส ำรวจต่ำงๆในประเทศเคนยำ โดยปิโตรเลียมที่ผลิตได้บำงส่วนจะถูก
น ำกลับมำจ ำหน่ำยในประเทศและในส่วนที่จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจะสำมำรถสร้ำงรำยได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกทำงหนึ่ง 

ผลประกอบกำรของ PTTEP ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและกำร
พัฒนำแหล่งปิโตรเลียม และกำรบริหำรต้นทุนในกำรส ำรวจและผลิตที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งโอกำสในกำรลงทุนและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถขององค์กร 

ทั้งนี้ ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยปิโตรเลียมอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม         
พ.ศ. 2514 โดยมีคณะกรรมกำรปิโตรเลียมก ำกับดูแล  

1.3.2.2  ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  
ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ และแหล่งพลังงำนทดแทน เพื่อสร้ำง

ควำมมั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้กับประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยอำศัยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร และควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ลงทุน
ผ่ำนบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) และบริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ในทั้ง 2 บริษัท 

ปัจจุบัน PTTER มีกำรลงทุนธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำดำกัสกำร์รวมถึงกำรร่วมทุน
เพื่อศึกษำศักยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศบรูไน และมีกำรลงทุนในธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ 
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เพื่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ไปยังประเทศอิสรำเอล ทั้งนี้ ในส่วนของกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลัง
น้ ำในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวได้โอนให้กับ GPSC ซ่ึงด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. เข้ำด ำเนินกำรแทน 

ส ำหรับบริษัท ปตท. กรีน เอนเนอร์ยี จ ำกัด มีกำรลงทุนธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มดิบในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยในปี 2557 PTTGE มีพื้นที่ปลูกปำล์มในประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดประมำณ  1.2 ล้ำนไร่ (เฉพำะสัดส่วนกำร
ลงทุนของบริษัทฯ) โดยสำมำรถพัฒนำพ้ืนที่เพำะปลูกปำล์มไปแล้วประมำณ 189,081 ไร่ (เฉพำะสัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทฯ) 
เนื่องจำกประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศและภูมิอำกำศเหมำะสมและมีพื้นที่ปลูกปำล์มมำกที่สุดในโลก โดย
โครงกำรสำมำรถผลิตผลปำล์มสด (Fresh Fruit Bunch, FFB) ได้แล้วจ ำนวน 424,378 ตัน  

นอกจำกนี้ยังมีกำรผลิต Crude Palm Oil (CPO) ที่ Pontianak เกำะกำลิมันตันตะวันตก และ Palembang เกำะสุ
มำตรำ โดยมีก ำลังกำรผลิต 45 ตันต่อช่ัวโมง และ 30 ตันต่อช่ัวโมงตำมล ำดับ โดยปัจจุบันมีผลผลิตแล้วทั้งหมดประมำณ 84,875 
ตัน และได้ก่อสร้ำงโรงสกัดขนำดก ำลังกำรผลิต 45 ตันต่อชั่วโมง ที่เกำะกำลิมันตันตะวันออก แล้วเสร็จในไตรมำสที่ 4 ปี 2557 

ธุรกิจปลายน  า 
1.3.2.3  ธุรกิจปิโตรเคมี 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภัณฑ์จำกโรงกลั่นของ

กลุ่ม ปตท. ซ่ึงสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ รวมถึง
สนับสนุนกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบ อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต์ 
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรผ่ำนกำรร่วมทุน
บริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท  พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC), บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 
(HMC), บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC), บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (PTTPL), บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM), บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTTMCC) และ  บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) 
ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขัน้ตน้ ขั้นกลำง และเม็ดพลำสติกประเภทต่ำงๆ กำรด ำเนินธุรกิจด้ำน
กำรตลำดเพื่อจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกทั้งในและต่ำงประเทศ  รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ครบวงจร   

ผลประกอบกำรของธุรกิจปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะขึ้นกับภำวะเศรษฐกิจ  รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลกซ่ึง
ปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก รวมถึงมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินปี ทั้งนี้วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมำจำกผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ  รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกโรงกล่ันของกลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทำ  และ รีฟอร์เมท 

1.3.2.4  ธุรกิจการกลัน่ 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจกำรกลั่นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเชื้อเพลิงให้กับประเทศทดแทน

กำรน ำเข้ำ โดยลงทุนในธุรกิจกำรกลั่นน้ ำมันผ่ำนกำรร่วมทุนในกลุ่ม  4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน) (TOP), 
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC), บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC) และ บริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียมจ ำกัด (มหำชน) (BCP) โดย ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและรับซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีจำกกลุ่มบริษัท
กำรกล่ันเพื่อจ ำหน่ำยให้กับตลำดในประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ  

ผลประกอบกำรของธุรกิจกำรกล่ันส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับค่ำกำรกลั่นซ่ึงเป็นส่วนต่ำงของรำคำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่กลั่นได้หักด้วยต้นทุนน้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ใช้กลั่นตำมรำคำตลำดโลกซ่ึงมีควำมผันผวน  รวมถึงรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ที่มีกำรปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก และมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินปี 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่25 

 

 
 

โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

ข้อมูล ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2557  
/1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 6 บริษัท 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

ธุรกิจปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA)               100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอ็มซีซี ไบโอ เคม จ ำกัด (PTTMCC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.89% 
บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) /1                 49.10% 
บมจ.ไออำร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 
 
 

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนตร์ 

 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
 กำรค้ำน้ ำมันดิบ/และคอนเดนเสท 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และตัวท ำ

ละลำย 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 กำรค้ำอนุพันธ์ 
 จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 

หน่วยธุรกิจน  ามัน   
 กำรตลำดขำยปลีก  
 กำรตลำดพำณิชย์และต่ำงประเทศ 
 ธุรกิจหล่อลื่น 
 

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 

บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1  65.29% 

บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (มำเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (DCAP)            35.00% 
บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC) 30.10% 
บจ.ไทยออยล์เพำเวอร์ (TP)  26.00% 
 
 

ธุร
กิจ

ที่ด
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ินง
าน
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ุนใ
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ัทใ
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บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Enco)                50.00% 
 
 
 

บจ. ปตท. (กัมพูชำ) (PTTCL) 100.00% 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK)       100.00% 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)          100.00%
บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand))  35.00% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 40.40% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน (IPS) 16.67% 

บมจ. บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 

บจ. ขนส่งน้ ำมันทำงท่อ (FPT) 0.00024% 

 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ปลาย 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

ธุรกิจอ่ืนๆ  

บมจ. ปตท.  

บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ (BSA)  25.00% 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1                       13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT)             20.00% 
PTT Regional Treasury Center (PTTRTC)   100.00% 

 

บจ. ปตท. ค้ำสำกล (PTTT)       100.00% 
 

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER)    100.00%                                     
บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ (PTTGE)                         100.00%  
 
 
 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน 

บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME)     40.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ (PTTES)                             40.00% 
 

บริหารความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

 บริหำรควำมยั่งยืน 
 วิศวกรรมและบริหำรโครงกำร     
 
 

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  
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PTT Group Value Chain  
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1.4       ความสัมพันธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ ่
 ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจที่มีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
กระทรวงพลังงำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลังงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535  โดยภำครัฐสำมำรถก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรใดๆ 
ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยพลังงำน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
ณ ปัจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ เป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอย่ำง

ครบวงจรเพียงรำยเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่กำรส ำรวจและผลิต กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ  กำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำง
ท่อ กำรแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำรจัดจ ำหน่ำย รวมถึงกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  และกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ และยังเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดหำ ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และ
ด ำเนินธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาตขิองกลุ่ม ปตท. 
 

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในประเทศ 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

การสาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

     

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั

จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพพม่าและนําเขา้ 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด 
กลัน่ตวัของ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ลูกคา้ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 
/3 

 
• กฟผ.  . 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
• ลูกคา้ อุต สาหกรรม 

• ลูกคา้ปิโตรเคมี 

• ลูกคา้อุตสาหกรรม 
• หน่วยธุรกิจน้ํามนั 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

กา๊ซอีเทน 

กา๊ซโพร เพน 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

กา๊ซโซ ลีน ธรรมชาติ 

  
         
      

  .  

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ 

  NGV 

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

/2
 ปตท. ดาํเนินการเอง 

/3
 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 

 

/1 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบด้วย 

2.1.1 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม   
 ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษัทย่อย ได้แก่ ปตท .สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนที่ออกและ
ช ำระแล้วของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอย่ำงครบวงจร  
 ในกำรประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศ ปตท .สผ. จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขวิธีกำรให้
สัมปทำนของประเทศนั้นๆ เช่น ในกำรลงทุนต่ำงประเทศ อำจเป็นรูปแบบสัมปทำน (Concession) สัญญำแบ่งปันผลผลิต  
(Production Sharing Agreement/Contract) หรือ Services Agreement โดยปัจจุบัน ปตท .สผ. ประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เวียดนำม อินโดนีเซีย โอมำน อัลจีเรีย ออสเตรเลีย แคนำดำ สำธำรณรัฐ
โมซัมบิก สำธำรณรัฐเคนยำ และสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล  ส่วนกำรลงทุนภำยในประเทศไทย ปตท .สผ. จะต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงได้ก ำหนดรำยละเอียดและขั้นตอนกำรยื่นขอและอนุมัติสัมปทำน  (Concession) กำร
ยกเลิกแปลงส ำรวจ ระยะเวลำผลิตปิโตรเลียมตำมสัมปทำน รวมถึงก ำหนดผลตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ที่รัฐพึงได้ในฐำนะที่เป็น
เจ้ำของทรัพยำกรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกล่ำวอำจอยู่ในรูปค่ำภำคหลวง ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม  และสิทธิพิเศษอื่นๆ    
เป็นต้น 

2.1.1.1 การลงทุน 
ปตท.สผ. มีกำรลงทุนในโครงกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ ำนวนทั้งหมด 43 โครงกำร/1 เป็นโครงกำรลงทุนใน

ประเทศไทย จ ำนวน 15 โครงกำร ลงทุนใน พื้นที่คำบเกี่ยว 2 โครงกำร และลงทุนในต่ำงประเทศ 26โครงกำร สัดส่วนกำรร่วมทุน
ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในแต่ละโครงกำร เป็นดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) 

โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย 15 โครงการ ได้แก่   
 1. โครงกำรบงกช ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 44.4445 
 2. โครงกำรเอส 1 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 3. โครงกำรพีทีทีอีพี 1 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 4. โครงกำรบี 6/27 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 60.0 
 5. โครงกำรอำทิตย์ ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 80.0 
 6. โครงกำรแอล 22/43 ผู้ด ำเนินกำร พัฒนำ 100.0 
 7. โครงกำรแอล 53/43 และแอล 54/43 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 8. โครงกำร แอล 28/48 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 70.0 
 9. โครงกำรอี 5 ผู้ร่วมทุน ผลิต 20.0 
 10. โครงกำรคอนแทร็ค 3 ผู้ร่วมทุน ผลิต 5.0 
 11. โครงกำรคอนแทร็ค 4 ผู้ร่วมทุน ผลิต 60.0 
 12. โครงกำรจี 4/43 ผู้ร่วมทุน ผลิต 21.375 
 13. โครงกำรสินภูฮ่อม  ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 55.0 
 14. โครงกำรบี 8/32 & 9 เอ ผู้ร่วมทุน ผลิต 25.0 
 15. โครงกำรจี 4/48 ผู้ร่วมทุน ผลิต 5.0 
(2) พื นที่คาบเก่ียว 2 โครงการ ได้แก่   
 16. โครงกำรจี 9/43 (ไทย – กัมพูชำ) ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 17. โครงกำรพื้นที่พัฒนำร่วม ไทย-มำเลเซีย บี 17 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 50.0 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

(3)  ต่างประเทศ 26 โครงการ ได้แก่   
 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์    
 18. โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 80.0 
 19. โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 52.9412 
 20. โครงกำรซอติก้ำ  ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 80.0 
 21. โครงกำรยำดำนำ ผู้ร่วมทุน ผลิต 25.5 
 22.  โครงกำรเยตำกุน ผู้ร่วมทุน ผลิต 19.31784 
 23. โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 90.0 
 24. โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มดี 7 และ เอ็มดี 8 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 25.  โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 85 
 อินโดนีเซีย    
 26.โครงกำรอินโดนีเซีย มำลุนด้ำ ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 27.โครงกำรอินโดนีเซีย เซำท์ มำนด้ำร์ ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 50.75/2 
 28. โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ผู้ร่วมทุน ผลิต 11.5 
 เวียดนำม    
 29. โครงกำรเวียดนำม 9-2 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 25.0 
 30. โครงกำรเวียดนำม 16-1 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 28.5 
 31. โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 32.โครงกำรเวียดนำม 52/97 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 7.0 
 รัฐสุลต่ำนโอมำน    
 33. โครงกำรโอมำน 44 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 แอลจีเรีย    

 34. โครงกำร แอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 24.5 
 35. โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บ ี ผู้ร่วมด ำเนินกำร พัฒนำ 35.0 
 แคนำดำ    

 36. โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์  ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 ออสเตรเลีย    

 37. โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซยี ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 20.0 – 100.0 /3 
 สำธำรณรัฐโมซัมบิก    

 38. โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 39.โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออนชอร์ ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 10.0 
 สำธำรณรัฐเคนยำ    

 40. โครงกำรเคนยำ แอล 10 เอ  ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 31.25 

 41. โครงกำรเคนยำ แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี 
และ แอล 12 

ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 10.0 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

 สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล      

 42. โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 25.0 
 43.  โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 20.0 
/1 ทั้งนี้ ไม่รวมโครงกำรที่ปตท.สผ.แจ้งขอคืนสิทธิกำรลงทุนและอยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติจำกรัฐบำลของแต่ละโครงกำร ทั้งหมด 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
อินโดนีเซีย ซำดัง โครงกำรอินโดนีเซีย เซไม ทู และโครงกำรเอ 4/48 และ เอ 5/48 
/2 อยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำรจำกรัฐบำลอินโดนีเซีย ในกำรโอนสัดส่วนกำรลงทุนจำกบริษัท Talisman ซึ่งถอนตัวจำกโครงกำร โดย ปตท.สผ. 
และบริษัท TOTAL จะมีสัดส่วนกำรลงทุนใหม่เป็นร้อยละ 50.75 (เดิมร้อยละ 34) และ 49.25 ตำมล ำดับ 
/3 โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย มีแปลงสัมปทำนหลำยแปลง ซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนระหว่ำง 20-100% 
 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังนี้  
 ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อด าเนินโครงการท่อขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติยาดานา 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื่อด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเยตากุน 
 ร่วมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากันร้อยละ 50 ในบริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จ ากัด (Energy Complex 

Company Limited) เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานส าหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
 ร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย ปตท. ปตท.สผ. และ ไทยออยล ์ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

20 เท่ากันทุกบริษัท ยกเว้นบริษัท ปตท.โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 
เพื่อจัดตั้งบริษัท พีทีที ไอซีที  โซลูช่ันส์ จ ากัด เพื่อสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน ICT 
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทางและกลยุทธ์ของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

 ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษัท Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจให้เช่าเรือ FSO 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 15.67 ในบริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จ ากัด  เพื่อด าเนินฐานสนับสนุนการปฏิบัติการ

ปิโตรเลียม ท่าเรือ และ คลังสินค้า 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท  Mungalalu Truscott Airbase PTY Ltd เพื่อด าเนินฐานปฏิบัติการทางเดิน

อากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท Troughton Island Pty Ltd เพื่อด าเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศส ารอง ใน

โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

2.1.1.2  ปริมาณส ารองปิโตรเลยีม  
ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณน้ ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยา

และทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งด้วย ความเช่ือมั่นว่าจะสามารถผลิตได้นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้นไปจากแหล่งที่
ส ารวจพบแล้วภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ท าการประเมินนั้น ซ่ึง ปตท .สผ. 
จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่
ได้มาตรฐาน โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท .สผ. และส่วน
แบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม 
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 ทั้งนี้ ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 –      
ปี 2557  เป็นดังนี้ 

                                                                                        หน่วย : ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
ปริมาณส ารองพสูิจน์แล้ว ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

501 
400 

450 

396 
461 
316 

รวม 901 846 777 
ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นปริมาณน้ ามันดิบและคอนเดนเสท 187  

ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,814 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 777 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

2.1.1.3  ผลการด าเนินงาน 
 (1)  การผลิต 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ  ปตท.สผ.และบริษัทย่อยคิดเป็น  359,259 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้  
                                          หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

ปริมาณการผลิต ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รวมทุกโครงกำร 313,293 329,165 359,259 

(2)   การจัดจ าหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยท ำกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยมี 5 ชนิด คือ น้ ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ LPG   

คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (คิดเป็นร้อยละ 86.59ของ
ผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. ใน ปี 2557) ส ำหรับกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำวกับ 
ปตท.สผ. อำยุสัญญำประมำณ 25-30 ปี มีกำรก ำหนดปริมำณซ้ือขำยขั้นต่ ำเป็นรำยปี ส่วนกำรซ้ือขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทจะ
อิงรำคำน้ ำมันในตลำดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ำมันดิบที่ผลิตได้ เพื่อให้สำมำรถสะท้อนมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ได้ใกล้เคียง
กับรำคำตลำด โดย ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เช่นเดียวกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้ง 5 ชนิด ประมำณ 321,886 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 29,257 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2556 ที่อยู่ ที่ 292,629 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน โดยปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มำจำกแหล่งมอนทำรำที่ออสเตรเลีย กำรถือครองสัดส่วน
เพิ่มขึ้นในโครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรสินภูฮ่อมจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร Hess Thailand และปริมำณขำยจำกโครงกำร       
ซอติก้ำ ทั้งนี้ ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในปี 2555 –ปี 2557  เป็นดังนี้ 
 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557 

น้ ำมันดิบ (พนับำร์เรลต่อวัน) 52.41 58.93 67.65 

ก๊ำซธรรมชำติ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 1,128.88 1,171.60 1,327.25 

LPG (เมตริกตันต่อวัน) 254.06 267.61  256.18 

คอนเดนเสท (พันบำร์เรลต่อวัน) 33.67 35.98 36.11 

บิทูเมน (พันบำร์เรลต่อวัน) 6.52 5.92 1.44 
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ผลิตภัณฑ ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รวมทุกผลิตภัณฑ ์
(บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมนัดิบต่อวัน) 

275,923 292,629 321,886 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐต่อบำรเ์รลเทียบเทำ่น้ ำมันดิบ) 

64.86 65.58 63.38 

 (3)  กำรบริหำร 
 ปตท. บริหำรกำรลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมกำร ปตท.สผ. เพื่อใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนด

นโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ ปตท.สผ. ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำร ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วยผู้บริหำรของ ปตท.จ ำนวน 3 คน นอกจำกนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรของ ปตท.สผ. ยังได้รับเลือกจำกผู้บริหำรของปตท. ด้วย  

 (4)  กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ.  ในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้     

                                              หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2554 ปตท.สผ. ได้ก ำหนดสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน (Functional Currency) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังน้ันงบกำรเงิน
ท่ีน ำเสนอในสกุลเงินบำท มำจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 (5)  ผลด้านปฏบิัติการ 
 ณ 31 ธันวำคม 2557  ปตท.สผ.ได้ติดตำมภำวะเศรษฐกิจและรำคำน ้ำมันอย่ำงใกล้ชิด และทบทวนแผนกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนแผนกำรลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ทั้งในด้ำนกำรส ำรวจ ด้ำนกำรพัฒนำ และด้ำนกำรผลิต ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนหลักๆ แบ่งตำม
รำยภูมิภำคได้ดังนี้ 
 โครงการในประเทศไทย   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในประเทศ  (รวมพื้นที่คำบเกี่ยว) จ ำนวน 17 โครงกำร ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรที่
ด ำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งในอ่ำวไทยและบนบก โดยปี 2557 สำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศไทย นอกจำกนี้ ปตท.สผ. ยังได้ขยำยฐำนกำรผลิตในประเทศไทยโดยกำรเข้ำซ้ือ
บริษัทในเครือของ Hess Corporation ปลำยเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ ซึ่งถือสัดส่วนในโครงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย
ประกอบด้วยโครงกำรคอนแทร็ค  4 ตั้ งอยู่บริ เวณอ่ำวไทยในสัดส่วนร้อยละ 15 และโครงกำรสินภูฮ่อมตั้ งอยู่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือในสัดส่วนร้อยละ 35    

งบการเงิน * ปี 2555 ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม)่ 

ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร  
รำยได้รวม 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ

207,851 
218,137 
160,966 
57,316 

224,973 
228,741 
172,746 
56,186 

247,817 
260,276 
238,898 
21,490 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 

601,513 
273,409 
328,104 

707,868 
323,332 
384,536 

767,986 
354,366 
413,620 
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 ส ำหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญ 
เช่น โครงกำรบี 6/27 ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณอ่ำวไทย โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจ NKW-N01 โดยไม่พบศักยภำพเชิง
พำณิชย์ ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรศึกษำธรณีวิทยำปิโตรเลียม 
 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้ จ ำนวน 15 โครงกำร  ซ่ึงตั้งอยู่ในเมียนมำร์ เวียดนำม และอินโดนีเซีย 
 ส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญ เช่น โครงกำร
ซอติก้ำ ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะ ได้เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับทำงหน่วยงำนรัฐบำลที่ก ำกับดูแลกิจกำรกำรส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมของเมียนมำร์ (Myanma Oil and Gas Enterprise: MOGE) เพื่อใช้ภำยในประเทศเมียนมำร์ในเดือนมีนำคม 
และเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่ ปตท. เพื่อใช้ภำยในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ โดยโครงกำรสำมำรถรักษำ
ปริมำณกำรผลิตได้คงที่และตำมเป้ำหมำย ซ่ึงปริมำณกำรขำยรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 310 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 
47,950 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน) นอกจำกนี้ โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษำระดับกำร
ผลิต ส ำหรับแผนในกำรเพิ่มปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและรักษำระดับกำรผลิตในระยะยำว โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรเจำะหลุม
ประเมินผล จ ำนวนประมำณ 10 หลุม โดยได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำส 3 ที่ผ่ำนมำ และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2558   
 โครงกำรเวียดนำม 16-1  ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเลทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนำม โครงกำร
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเจำะหลุมประเมินผลในบริเวณ H5 ซ่ึงตั้งอยู่ตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจัง๋ (Te GIac Trang Field: TGT) เพื่อ
รักษำระดับกำรผลิต และได้เตรียมกำรติดตั้งแท่นผลิตเพื่อรองรับกำรผลิตจำกพื้นที่ดังกล่ำว โดยคำดว่ำจะเริ่มกำรผลิตได้ภำยในปี 
2558 ทั้งนี้ ในปี 2557 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบเฉลี่ย 34,000 บำร์เรลต่อวัน และปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย    
22 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 5,500 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน) 
 ส ำหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญ เช่น 
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะ ปัจจุบันโครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรเจำะหลุมประเมินผลเพิ่มเติม 
จ ำนวน 6 หลุมตำมแผนงำนที่วำงไว้ โดยได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำส 3 ที่ผ่ำนมำ คำดว่ำจะเสร็จส้ินภำยในครึ่งปีแรกของ        
ปี 2558 
 โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ซ่ึงเป็นโครงกำรบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar Basin 
ขณะนี้โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำและเจำะหลุมส ำรวจหลุมแรก จำกแผนกำรเจำะหลุมส ำรวจทั้งส้ิน
จ ำนวน 4 หลุม  
 โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ซ่ึงเป็นโครงกำรบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar Basin บริษัทมี
สัดส่วนในกำรร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยในเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ บริษัท PTTEP South Asia Limited หรือ 
PTTEP SA (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ MOGE เพื่อรับ
สิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงดังกล่ำว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรท ำรำยง ำนวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำสแรกของปี 2558 
 โครงการในออสตราเลเชีย   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย ซ่ึงตั้งอยู่ใน
ออสเตรเลีย ประกอบด้วย 15 แปลงสัมปทำน   
 ส ำหรับแหล่งที่ด ำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทำรำ (Montara) ปริมำณกำรผลิตโดย
เฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ประมำณ 18,000 บำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ในส่วนกำรด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัทประกันภัย
นั้น นับตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์จนถึงสิ้นปี 2557 บริษัทได้รับค่ำสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 244 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ส ำหรับกำรเรียกร้อง
ค่ำชดเชยจำกเหตุกำรณ์น้ ำมันรั่วไหลจำกแหล่งมอนทำรำโดยรัฐบำลอินโดนีเซียนั้น บริษัทพร้อมเจรจำกับรัฐบำลอินโดนีเซีย โดย
ยึดหลักกำรที่จะพิสูจน์หลักฐำนและผลกระทบ (หำกมี) โดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ต่อไป   
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 ส ำหรับแหล่งที่อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญ 
เช่น แหล่ง Cash Maple ในปี 2557 ได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจ Maple-East  โดยไม่พบศักยภำพเชิงพำณิชย์ ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและธรณีฟิสิกส์ พร้อมทั้งกำรออกแบบทำงด้ำนวิศวกรรมกำรผลิต รวมถึงวิเครำะห์ศักยภำพเชิง
พำณิชย์และทำงเลือกในกำรพัฒนำแหล่งดังกล่ำว   
 โครงการในทวีปอเมริกา   
 โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ (เดิมชื่อ โครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี ) เมื่อเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ 
ปตท.สผ. ได้เสร็จสิ้นกำรแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ  ที่ระบุไว้ใน Partnership Units Redemption Agreement (PURA) 
ร่วมกับบริษัท Statoil Canada Limited (SCL)  ส่งผลให้บริษัท พีทีทีอีพี แคนำดำ จ ำกัด (PTTEP CA) ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และ
เป็นผู้ด ำเนินกำรในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อมทั้งได้รับเงินสดประมำณ 419 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรเจำะส ำรวจ Winter Delineation Campaign (WDC) และศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำ 
(Development Plan) ซ่ึงรวมถึงกำรออกแบบทำงวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED) ส ำหรับโครงกำร Thornbury Phase 1   
 ส ำหรับในประเทศบรำซิล เดือน เมษำยนที่ ผ่ ำนมำบริษัท  PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas 
Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้ำร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 25 ในโครงกำร 
บำรำรินเนียส์ เอพี 1 ซ่ึงประกอบด้วยแปลงส ำรวจ BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง 
Barreirinhas นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกของประเทศ และได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลในเดือนสิงหำคม โครงกำรได้ด ำเนินกำรศึกษำ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เพื่อเตรียมกำรส ำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยคำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรในไตรมำส 2 ปี 2558 
นอกจำกนี้ ในเดือนกันยำยน PTTEP BL ได้เข้ำร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ซ่ึงประกอบด้วย
แปลงส ำรวจ BM-ES-23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกของบรำซิล และได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลใน
เดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ในปี 2557 โครงกำรได้มีกำรเจำะหลุมส ำรวจและประเมินผล จ ำนวน 2 หลุม โดยพบน้ ำมันดิบ
จ ำนวน 1 หลุม ส ำหรับปี 2558 โครงกำรมีแผนกำรเจำะส ำรวจเพิ่มเติมจ ำนวน 2 หลุม 
 โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 7 โครงกำร ซ่ึงตั้งอยู่ในรัฐสุลต่ำนโอมำน  แอลจีเรีย โมซัมบิก และ 
เคนยำ 
 ส ำหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ (Development Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญใน
โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซ่ึงตั้งอยู่บนบก ทำงทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
กระบวนกำรผลิตและระบบท่อขนส่ง โดยคำดว่ำจะสำมำรถเริ่มกำรผลิตได้ภำยในครึ่งปีหลังของปี 2558 ด้วยก ำลังกำรผลิต
ประมำณ 20,000 บำร์เรลต่อวัน 
 ส ำหรับโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจในโครงกำร
แอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ซ่ึงตั้งอยู่บนบกทำงทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ
ระยะเวลำที่ 2 (Second Drilling campaign) โดยในปี 2557 โครงกำรได้ด ำเนินกำรส ำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบสองมิติและแบบ
สำมมิติ และมีแผนเจำะหลุมส ำรวจและหลุมประเมินผลทั้งส้ิน 5 หลุม โดยได้เริ่มด ำเนินกำรเจำะหลุมส ำรวจและหลุมประเมินผล
แล้วในไตรมำส 3 ที่ผ่ำนมำ 
 โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซ่ึงเป็นโครงกำรก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชำยฝั่ง
ของโมซัมบิก  โครงกำรมีแผนกำรเจำะหลุมส ำรวจและประเมินทั้งส้ินจ ำนวน 6 หลุม   เพื่อค้นหำและประเมินศักยภำพเพิ่มเติม  
ในปี 2557 โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจและประเมินจ ำนวน 5 หลุม โดยหลุมส ำรวจ Tubarao Tigre-1 ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติเพิ่มเติม  ทั้งนี้ โครงกำรได้เริ่มด ำเนินกำรเจำะหลุมประเมิน Tubarao Tigre-2 ในไตร
มำส 4 ปี 2557 คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 1 ปี 2558  ในส่วนของกำรพัฒนำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) โครงกำรได้
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ด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำทำงวิศวกรรมพื้นที่ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Engineering and Construction 
Development) อย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี้  โครงกำรคำดว่ำจะสำมำรถเริ่มกำรผลิตและขำย LNG ครั้งแรกได้ในปี 2562 
 โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออนชอร์ ตั้งอยู่บนบกทำงทิศเหนือของประเทศโมซัมบิก โครงกำรมีแผนกำรเจำะ
หลุมส ำรวจจ ำนวน 2 หลุม ในปี 2557 โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจจ ำนวน 1 หลุม คือ Tembo-1 ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำร
ประเมินผลศักยภำพเชิงพำณิชย์ โครงกำรได้เริ่มด ำเนินกำรเจำะหลุมส ำรวจ Kifaru-1 ตั้งแต่ในปลำยปี 2557 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ภำยในไตรมำส 1 ปี 2558 
 โครงกำรเคนยำ แอล 10 เอ ซ่ึงตั้งอยู่นอกชำยฝั่งของประเทศเคนยำ โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจ 
Sunbird-1 โดยไม่พบศักยภำพในเชิงพำณิชย์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำผลที่ได้จำกกำรเจำะหลุมดังกล่ำว เพื่อที่จะน ำผลของ
กำรส ำรวจไปใช้ประโยชน์ทำงธรณีวิทยำต่อไป   
 โครงกำรเคนยำ แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี และ แอล 12 โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรศึกษำ
ข้อมูลทำงธรณีวิทยำและธรณีฟิสิกส์ เพื่อก ำหนดต ำแหน่งกำรเจำะหลุมส ำรวจจ ำนวน 1 หลุม โดยมีแผนในกำรเจำะหลุมดังกล่ำว
ในปี 2558   
 ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)    
 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีกำรบริหำรกำรลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรลงทุนมีควำมเหมำะสมทั้งในด้ำนกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่โครงกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียง อีกทั้งยังสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยของบริษัทในระยะยำว 
ปตท.สผ. มีกำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยและผลกระทบในกำรลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอและทันต่อสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
เศรษฐกิจ และกำรเมืองที่เกิดขึ้น   เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจในกำรลงทุน รวมทั้งมีกำรทบทวนกลุ่มประเทศ
เป้ำหมำย (Focused countries) ในกำรขยำยกำรลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงและเป้ำหมำยที่บริษัทตั้งไว้ รวมถึงกำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ศักยภำพทำงปิโตรเลียม ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ กำรแบ่ง
ผลประโยชน์กับภำครัฐ ควำมเส่ียงทั้งด้ำนกำรเมืองและกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน โดยในปี 2557 
ปตท.สผ. ได้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรกำรลงทุนที่ส ำคัญ คือ    
 1) กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์) เพื่อให้บริษัทสำมำรถบริหำรแผนกำรลงทุนและได้ผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำนในระดับที่น่ำ
พอใจภำยใต้สภำพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน   
 2) กำรเข้ำซ้ือบริษัทในเครือของบริษัท Hess Corporation ที่ถือสัดส่วนในโครงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในอ่ำว
ไทยและบนบกตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น เพื่อเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นกำรแสวงหำสินทรัพย์ที่อยู่
ในขั้นตอนกำรผลิตแล้ว (Producing Asset) ซ่ึงสำมำรถเพิ่มรำยได้ อัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรผลิตและปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลียมให้กับบริษัทได้ทันที และเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับฐำนกำรผลิตในประเทศไทย 
 3)  กำรลงนำมสัญญำแบ่งปันผลผลิตโครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 เพื่อต่อยอดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และ
ขยำยกำรลงทุนต่อเนื่องในเมียนมำร์ 
 4) กำรเข้ำซ้ือสัดส่วนในโครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 และโครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ในประเทศบรำซิล 
ซ่ึงเป็นก้ำวแรกของ ปตท.สผ. ที่จะเข้ำสู่ประเทศบรำซิลซ่ึงเป็นบริเวณหนึ่งที่มีศักยภำพปิโตรเลียมสูง  
 อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2557 ปตท.สผ. มีกำรคืนสิทธิในแปลงสัมปทำนแอล 21/48 ในประเทศไทย โครงกำร
อินโดนีเซีย เซำท์ ซำกำรี โครงกำรนิวซีแลนด์ เกรทเซำธ์ แปลงแอล 10 บี ของโครงกำรเคนยำ  รวมทั้งแปลงเอซี/พี 4 ( AC/P4) 
ของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย โครงกำรอินโดนีเซีย เซไม ทู โครงกำรอินโดนีเซีย ซำดัง โครงกำรเอ 4/48 และเอ 5/48 ซ่ึง
ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงรอกำรอนุมัติอย่ำงเป็นทำงกำรจำกรัฐบำลออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ตำมล ำดับ 
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2.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
ปตท.สผ. ได้ประมำณกำรรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) และรำยจ่ำยด ำเนินงำน (Operating Expenditure) 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี  2558 – ปี 2562 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมำณ 24,295 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (เหรียญ
สหรัฐฯ) ซ่ึงมีกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนงำนล่ำสุดทั้งนี้ประมำณกำรรำยจ่ำยลงทุน
และรำยจ่ำยด ำเนินงำน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

      หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2558- ปี 2562 

รำยจ่ำยลงทุน 3,071 3,437 3,833 3,110 2,411 15,862 
รำยจ่ำยด ำเนินงำน 1,761 1,767 1,660 1,648 1,597 8,433 
รำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 4,832 5,204 5,493 4,758 4,008 24,295 

 
ปตท.สผ. คำดว่ำตัวเลขประมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน (จำกโครงกำรปัจจุบนั) ระหว่ำงปี 2558- ปี 2562 มี

รำยละเอียด  ดังต่อไปนี ้
            หน่วย  :  พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ย 343 342 337 322 334 

    
อย่ำงไรก็ดี เนื่องด้วยระดับรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกได้มีกำรปรับตัวลดลงจำกช่วงรำคำ 95  – 105 เหรียญ

สหรัฐฯต่อบำร์เรล ในเดือนมิถุนำยน ลงมำที่ช่วงรำคำ 60  – 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน ช่วงไตรมำส 4 ปี 2557 และมี
แนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงปี 2558  ปตท.สผ. จึงได้ปรับแผนกลยุทธ์และแผนงำนในภำวะรำคำน้ ำมันที่ลดลง เพื่อรักษำ
ควำมสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตของธุรกิจและผลประกอบกำรให้มีควำมยั่งยืนในระยะยำว ดังต่อไปนี้ 

• โครงกำรที่มีกำรผลิตแล้ว จะไม่มีกำรลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่รักษำระดับกำรผลิต 
• โครงกำรที่ก ำลังพัฒนำ จะมีกำรปรับกำรลงทุน (Final Investment Decision) ส ำหรับโครงกำรที่มีต้นทุนในกำร
พัฒนำสูง 

• โครงกำรส ำรวจ จะเลือกลงทุนในพื้นที่ทีมีควำมเส่ียงต่ ำ และกำรท ำงำนตำมข้อผูกมัด (Commitment) กับทำง
รัฐบำลเป็นหลัก 

• กำรเติบโตจำกกำรควบรวมกิจกำร (M&A) จะเลือกลงทุนในโครงกำรทีม่ีกำรผลิตหรือใกล้จะมีกำรผลิตแล้ว เพื่อ
เพิ่มปริมำณส ำรองและรำยได้ให้กับบริษัทในระยะสั้น 

• กำรจัดท ำแผนงำน SAVE to be SAFE เพื่อลดต้นทุนทั้งในระยะส้ันและระยะยำว โดยมีแนวทำงในกำรลด
ต้นทุนผ่ำนกำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization) เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
(Standardization) กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนและแผนงำน (Integration) กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ส ำนักงำน มีแผนกำรลดค่ำใช้จ่ำยในด้ำนค่ำที่ปรึกษำ ค่ำเดินทำง และค่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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2.1.2 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 
 ปตท. ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิที่ครอบคลุม 5 ธุรกิจย่อย ได้แก่   

(1) ธุรกิจจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ โดยมีผู้ใช้ก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้ำ 

(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำร บ ำรุงรักษำ และพัฒนำระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบด ำเนินกำรและพัฒนำธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงในปัจจุบันมีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 6 โรง   

(4) ธุรกิจท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำรและพัฒนำระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติซ่ึงเป็นท่อย่อยที่ต่อเช่ือมจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกค้ำอุตสำหกรรม เพื่อจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมต่ำงๆ  

(5) ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV และกำร
ส่งเสริมกำรขยำยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในภำคกำรขนส่ง เพื่อให้ก๊ำซธรรมชำติเป็นทำงเลือกเชื้อเพลิงในด้ำนขนส่งที่มีรำคำถูกกว่ำ
น้ ำมัน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภคและลดปัญหำมลภำวะทำงอำกำศที่ทวีควำม
รุนแรงขึ้น  

 ส ำหรับปี 2557  ปตท. มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 621,498ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 32,102 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 5.4 จำกปี 2556 ที่มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 589,396 ล้ำนบำท  (รำยละเอียดตำม
โครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท. และบริษัทย่อยแบ่งตำมสำยผลิตภัณฑ์ในหัวข้อที่ 2.4)  

2.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ  
กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อยู่ในควำมรับผิดชอบของธุรกิจจัดหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติ โดย ปตท. เป็น

ผู้ซื้อก๊ำซธรรมชำติจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติภำยใต้สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ทั้งส้ิน 15 ฉบับ แบ่งเป็นสัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติในประเทศจ ำนวน 12 ฉบับ ได้แก่ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งไพลิน, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งบงกช
เหนือ, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งบงกชใต้/1 สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยูโนแคล 123/2, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำก
แปลง B8/32/3, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งอำทิตย์, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง MTJDA แปลง A-18, สัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่ง MTJDA แปลง B-17, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งน้ ำพอง, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งสินภูฮ่อม, 
สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่ลำนกระบือ), สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่หนองตูม เอ), และ
สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงประเทศอีกจ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำ สัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่งเยตำกุน, และสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำจำกสหภำพพม่ำ/4 
หมายเหตุ : 
/1    มีกำรลงนำมสัญญำ เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวันละ 320 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เร่ิมส่งก๊ำซฯได้ตำมสัญญำฯ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนำยน 2555 
/2 เร่ิมซ้ือขำยก๊ำซฯวันท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมำณเร่ิมต้นท่ี 680 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และทยอยเพิ่มขึ้นเป็น 1,010 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันเมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2554 
และเพิ่มขึ้นเป็น 1,240  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันในวันท่ี 24 เม.ย.  2555 
/3 ประกอบด้วยแหล่งทำนตะวัน รำชพฤกษ์  เบญจมำศ เบญจมำศนอร์ท  มะลิวัณย์  จำมจุรี  นอร์ทจำมจุรี ชบำ  ลันตำ   
/4 มีกำรลงนำมสัญญำ เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวันละ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คำดว่ำจะเร่ิมส่งก๊ำซฯ เมื่อวันท่ี 5 สิงหำคม 2557 

 
 ทั้งนี้ กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมำจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนก๊ำซธรรมชำติในประเทศ โดยมี
ปริมำณและสัดส่วนกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้  
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แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ไพลิน 377 8.3 373 8.1 382 8.1 

- บงกช (เหนือ / ใต้) 766 16.8 880 19.1 846 18.0 

- ยูโนแคล 1,2,3 1,281 28.1 1,202 26.1 1,277 27.2 

- 8/32 134 2.9 120 2.6 107 2.3 

-   อำทิตย์ 222 4.9 210 4.6 206 4.4 

- MTJDA 707 15.5 682 14.8 711 15.2 

- น้ ำพอง/สินภูฮ่อม 106 2.3 99 2.2 115 2.5 

-   สิริกิติ ์ 9 0.2 14 0.3 13 0.3 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,602 79.0 3,580 77.8 3,657 78.0 

ต่างประเทศ 
      

- ยำดำนำ 423 9.3 419 9.1 413 8.8 
- เยตำกุน 397 8.7 403 8.7 339 7.2 
-  ซอติก้ำ     91 1.9 
-  LNG 139 3.0 201 4.4 191 4.1 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 959 21.0 1,023 22.2 1,034 22.0 
รวมการจัดหาทั งหมด 4,561 100.0 4,603 100.0 4,691 100 

รำคำซื้อก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 
(บำท/ล้ำนบีทีย)ู 

261.2 273.9 278.2 

            หมำยเหตุ   :   ปริมำณก๊ำซธรรมชำติค ำนวณ ณ ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต  

 
เงื่อนไขหลักของสัญญาซื อก๊าซธรรมชาติ 

สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติระหว่ำง ปตท. และผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ มีอำยุสัญญำประมำณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญำตกลงที่จะ
ซ้ือและขำยก๊ำซธรรมชำติกัน ณ จุดส่งมอบตำมสัญญำ เช่น ปำกหลุม หรือจุดส่งมอบอื่นๆ แล้วแต่สัญญำก ำหนดในปริมำณ 
คุณภำพและควำมดัน ตำมที่ได้ตกลงกันไว้ 

ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติมีหน้ำที่จัดเตรียมควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพื่อให้ ปตท. สำมำรถเรียกรับก๊ำซธรรมชำติ
สูงสุดได้ถึงร้อยละ 110 - 125 ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แล้วแต่
สัญญำ ในขณะที่ ปตท. จะต้องรับก๊ำซธรรมชำติให้ได้ตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยวัน (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่เกินกว่ำ CDC ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำได้ หำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ
สำมำรถผลิตและส่งมอบได้ 
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 อย่ำงไรก็ตำม หำกในปีสัญญำใด ปตท .ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณขั้นต่ ำได้ครบตำมที่ก ำหนดส ำหรับปี
สัญญำนั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะต้องช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่มิได้รับ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณที่ได้ช ำระไปแล้วในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีก ำหนดเวลำ และไม่ต้องช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติใน
ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิในกำรรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณที่ได้ช ำระไปแล้วดังกล่ำว ปตท . 
จะต้องรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติให้ได้ครบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำตำมสัญญำส ำหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทำงกลับกัน กรณีที่ 
ปตท.ซ้ือก๊ำซธรรมชำติเกินกว่ำปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำของปีสัญญำใดๆ ปตท . จะสำมำรถน ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนที่เกินกว่ำ CDC ตำมสัญญำ (Carry-Forward) ไปหักลดปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำในปีสัญญำต่อๆ 
ไปได้ในปริมำณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แล้วแต่สัญญำ ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำในปีสัญญำดังกล่ำว โดยสิทธิ
ดังกล่ำวในปริมำณก๊ำซธรรมชำติส่วนเกินนั้นๆ จะสิ้นสุดภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกปีที่เกิดก๊ำซ Carry-Forward  
 ในกรณีที่ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กับ ปตท . ได้ครบตำมปริมำณที่ ปตท. เรียกรับจำก
ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติในแต่ละวัน (Shortfall) ปตท. จะช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่รับจริง โดยมีสิทธิได้รับ
ส่วนลดร้อยละ 20-25 ส ำหรับรำคำของปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ขำดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไป หรือปีถัดไป แล้วแต่สัญญำ 
ทั้งนี้ เมื่อส้ินปีสัญญำ ปตท. สำมำรถน ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติขำดส่งไปลดปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำ
รำยปีของ ปตท. ได ้
 ส ำหรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติที่ก ำหนดในสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดรำคำฐำนเริ่มต้น (Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นรำคำคงที่ โดยมีสูตรปรับรำคำซ่ึงก ำหนดสูตรรำคำสูงสุดและรำคำต่ ำสุดเพื่อคุ้มครองผู้ซ้ือและผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ 
โดยสูตรปรับรำคำก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ คือ รำคำน้ ำมันเตำก ำมะถันปำนกลำงในตลำดสิงค โปร์ อัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และดัชนีทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น ดัชนีรำคำขำยส่งของประเทศไทย และดัชนีรำคำผู้ผลิตของ
สหรัฐอเมริกำส ำหรับธุรกิจน้ ำมันและก๊ำซ เป็นต้น ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรปรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวจะแตกต่ำงกัน
ไปในแต่ละสัญญำ กล่ำวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แล้วแต่สัญญำ รำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำตินี้จะส่งผ่ำน  
(Pass Through) ไปให้กับลูกค้ำในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำซ่ึงซื้อก๊ำซธรรมชำติจำก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้ำหลักตำมสูตรรำคำในสัญญำ
ขำยก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้ควำมเสี่ยงของ ปตท. จำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงต่ ำ 
 สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติทุกสัญญำมีข้อก ำหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นกรณีที่ ปตท. หรือผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติสำมำรถยก
เป็นเหตุในกำรที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำได้ ซ่ึงเหตุสุดวิสัยที่ก ำหนดในสัญญำดังกล่ำวหมำยรวมถึงเหตุกำรณ์ใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยคู่สัญญำไม่สำมำรถควบคุมได้ นอกจำกนี้ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติบำงฉบับได้ก ำหนดให้กรณีที่ ปตท . ไม่สำมำรถรับ
ซ้ือก๊ำซธรรมชำติได้อันเนื่องจำกมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกค้ำของ ปตท . จนเป็นเหตุให้ลูกค้ำดังกล่ำวไม่สำมำรถรับซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำก ปตท. ได้ ซ่ึงในกำรนี้ ปตท. จะอ้ำงเหตุสุดวิสัยดังกล่ำวได้ต่อเมื่อ ปตท . จะต้องลดปริมำณรับก๊ำซธรรมชำติจำก
ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติที่เกี่ยวข้องทุกรำยลงตำมสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง 
 
สัญญาซื อก๊าซธรรมชาติจะสิ นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี   

(1) ส้ินสุดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในสัญญำ หรือ (2) เมื่อระยะเวลำตำมสัมปทำนส้ินสุดลง (เฉพำะกรณีแหล่งก๊ำซ
ธรรมชำติในประเทศ) หรือ (3) เมื่อปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติในแหล่งดังกล่ำวหมดลง  

 

การจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 ปตท. จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำ ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ำ
รำยเล็กโดยตรงผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline)  
 ปริมำณกำรส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ (รวมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ใช้ในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท.) 
ในปี 2555 – ปี 2557 มีรำยละเอียดดังนี ้



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที่ 14 

 

กลุ่มลูกค้า 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

1. กฟผ. 1,328 29.2 1,228 26.8 1,206 25.7 
2. ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 922 20.3 873 19.0 852 18.2 
3. ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 427 9.4 611 13.3 699 14.9 
4. ลูกค้ำอุตสำหกรรม/1 909 20.0 947 20.6 972 20.7 
5. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 958 21.1 930 20.3 959 20.5 
รวม 4,544 100 4,589 100.0 4,688 100.0 
ที่มำ : ปตท. 

หมำยเหตุ : ปริมำณก๊ำซธรรมชำติค ำนวณ ณ ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต  และค ำนวณโดยใช้จ ำนวนวันตำมปีปฏิทิน 
/1 รวมก๊ำซธรรมชำติที่จ ำหน่ำยให้กับบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด และก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง 

 โดยทั่วไป โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ รำคำ
เนื้อก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำค่ำผ่ำนท่อ รำยละเอียด ดังนี้ 
(1) ราคาเนื อก๊าซธรรมชาติ  
  รำคำเนื้อก๊ำซธรรมชำติ คือ ผลรวมของรำคำเฉลี่ยของเนื้อก๊ำซธรรมชำติที่ ปตท . รับซ้ือจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติและ
ค่ำตอบแทนในกำรจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
  ส ำหรับค่ำตอบแทนในกำรจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติซ่ึงครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยและควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำร
จัดหำก๊ำซธรรมชำติและกำรตลำดนั้นมีอัตรำแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้ำผู้ซ้ือก๊ำซธรรมชำติ ปัจจุบัน ค่ำตอบแทนใน
กำรจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรับ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระเท่ำกับร้อยละ 1.75 ของรำคำเฉลี่ยของเนื้อก๊ำซธรรมชำติ
ที่ ปตท. รับซ้ือจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ ทั้งนี้ค่ำตอบแทนที่คิดจำก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระดังกล่ำวจะต้องไม่เกิน 2.15 บำท/
ล้ำนบีทียู ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กซ่ึงซื้อก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่ต่ ำกว่ำลูกค้ำสองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่ำตอบแทนดังกล่ำว
ในอัตรำร้อยละ 9.33 ของรำคำเฉลี่ยของเนื้อก๊ำซธรรมชำติที่ ปตท.รับซ้ือจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนต่ำงๆ 
ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนที่คิดจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กดังกล่ำวจะต้องไม่เกิน 11.48 บำท/ล้ำนบีทียู 
(2)  อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  
  อัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกได้แก่  ค่ ำบริกำรส่วนของต้นทุนคงที่            
(Demand Charge) ซ่ึงค ำนวณจำกต้นทุนกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยคงที่ในกำรด ำเนินกำร โดยก ำหนดให้มีอัตรำผลตอบแทนกำร
ลงทุนในส่วนของทุน (Internal Rate of Return on Equity) เท่ำกับร้อยละ 18 ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซปัจจุบันและ ร้อยละ 12.5 
ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ท่อส่งก๊ำซไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ และระบบ
ท่อเชื่อมจำกแหล่งสินภูฮ่อมมำยังระบบท่อน้ ำพอง และส่วนที่สองได้แก่ ค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge)  
ซ่ึงค ำนวณจำกต้นทุนกำรให้บริกำรผันแปร (Variable Cost) ของกำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ  
 ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำแต่ละรำยนั้นขึ้นอยู่กับ
พื้นที่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของลูกค้ำ ดังนี้ 

 พื้นที่ 1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง 
 พื้นที่ 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม 
 พื้นที่ 3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง 
 พื้นที่ 4 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝั่งที่จะนะ 
 พื้นที่ 5 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝั่งที่น้ ำพอง 
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  กำรค ำนวณอัตรำค่ ำบ ริก ำรส่ งก๊ ำซธรรมชำติ เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ กำรค ำน วณ  ซ่ึ งได้ รับ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)  และ 
ปตท. ได้เสนออัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพื่อให้คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.)  พิ จำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
โดยอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ เป็นดังต่อไปนี้ 

อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดังนี้ 
                           หน่วย : บาท/ล้านบีทีย ู 

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงท่ี  (Demand Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง 12.0654 (ก) 

4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ 2.4855 (ข) 

5 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่น้ ำพอง 1.1299 (ค) 

 
อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ Commodity Charge ดังนี้                                                                         หน่วย : บาท/ล้านบีทีย ู  

พ้ืนที่ ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผันแปร  (Commodity 
Charge) 

1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง 

1.3380 (ง) 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม 
3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง 
4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ 0.0145 (ง) 

5 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่น้ ำพอง 0.0000 (จ) 
หมำยเหตุ: (ก) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษำยน 2552 เป็นต้นไป 
  (ข) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2554 เป็นต้นไป 
  (ค) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 เป็นต้นไป 

                            (ง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน กันยำยน 2555 เป็นต้นไป 
                            (จ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกรำคม 2556 เป็นต้นไป 
 

 ผู้ซ้ือก๊ำซธรรมชำติในส่วนของ กฟผ . และผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระต้องช ำระค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ Demand Charge ตำม
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติตำมที่ก ำหนดในสัญญำแม้จะซ้ือก๊ำซธรรมชำติสูงหรือต่ ำกว่ำปริมำณดังกล่ำวก็ตำม ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก
จะช ำระค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ Demand Charge ตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่รับจริง ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ ำกว่ำปริมำณขั้นต่ ำตำมที่
ก ำหนดในปีสัญญำนั้นๆ นอกจำกนี้ ยังได้ก ำหนดให้มีกำรปรับเปลี่ยนอัตรำค่ำผ่ำนท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สำมำรถทบทวนกำรค ำนวณอัตรำค่ำผ่ำนท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญเพื่อด ำรงไว้ซ่ึงอัตรำ
ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผู้ถือหุ้นตำมที่ได้รับอนุมัติ นอกจำกนี้ ในทุกๆ ปี อัตรำค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ Commodity 
Charge สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมดัชนี (Index Adjustment) อีกด้วย  
 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที่ 16 

 

2.1.2.2 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ 
 เมื่อผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติได้ส่งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กับ ปตท. ที่จุดส่งมอบแล้ว ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดจะถูกส่งไป
ยังลูกค้ำต่ำงๆ โดยผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจะ
อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีควำมยำวรวมประมำณ  
3,528 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกควำมยำวประมำณ  1 ,394 กิโลเมตร และระบบท่อส่ง 
ก๊ำซธรรมชำติในทะเลควำมยำวประมำณ  2,133 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) อีก
ประมำณมำกกว่ำ 500 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และ
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำ เยตำกุน และ ซอติก้ำ ในสหภำพพม่ำ ที่ชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ เข้ำกับผู้ผลิตไฟฟ้ำ โรง
แยกก๊ำซธรรมชำติ และลูกค้ำอุตสำหกรรม ภำยในระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยังประกอบด้วย หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัว
ของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊ำซธรรมชำติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเพื่อควบคุม
คุณภำพก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆ ในอ่ำวไทยให้มีค่ำควำมร้อนคงที่เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภำพเดียวกันทั้งระบบ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2557  เปน็ดังนี้  

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 
ขนาดทอ่ 

(นิ ว) 
ความสามารถสูงสดุในการส่งก๊าซ
ธรรมชาติ/ (ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปีที่เริ่ม 
ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติในทะเล      

เอรำวัณ-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อสำยประธำน) 415 34 850 2524 
เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวัณในอ่ำวไทยไปยังโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวดัระยอง 

แหล่งบงกช-เอรำวัณ (ท่อสำยประธำน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจำกแหล่งบงกชในอ่ำวไทยท่ีเชื่อมกับแท่นเอรำวัณ 

เอรำวัณ-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อคู่ขนำน) 418 36 1,180 2539-2540 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกแท่นเอรำวัณไปยังโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง 
ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง 

เอรำวัณ-โรงไฟฟ้ำขนอม  161 24 210 2539 
เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวัณไปยังโรงไฟฟ้ำขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

แหล่งอำทิตย์-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อเส้นท่ี 3) 606 42 1,900 /3 2550 
เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ อำทิตย์ ไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวดัระยอง 

แหล่งเจดีเอ-แหล่งอำทิตย์ 95 42 1,000 /3 2551 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ เจดีเอ ไปยังแหล่งอำทิตย ์

แหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2)-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล 48 28 330 2554 
เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ เชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2) ไปยังระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ เส้นท่ี 3  ในทะเล  

แหล่งบงกชใต้-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล 38 24 350 2555 
เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ บงกชใต้ ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นท่ี 3 
ในทะเล 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก      

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อสำยประธำน) 104 28 540 2524 
เป็นระบบท่อจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดั
ระยอง ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ (ท่อสำยประธำน) 57 28 n.a. /2 2524 
เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ไปยังโรงไฟฟ้ำ
พระนครใต้ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

บำงพล-ีสระบุรี (ท่อสำยประธำน) 99 24 280 2524 
เป็นระบบท่อจำกอ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมทุรปรำกำร ไปยัง  
โรงปูนซิเมนต์ของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย ท่ีอ ำเภอท่ำหลวง จังหวัดสระบุรี 

แหล่งน้ ำพอง-โรงไฟฟ้ำน้ ำพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจำกแหล่งน้ ำพอง ไปยังโรงไฟฟ้ำน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อคู่ขนำน) 105 28 660 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด 
จังหวดัระยอง ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำมคม 2557 เป็นดงันี ้(ต่อ) 

ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ควำมยำวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนำดท่อ 
(น้ิว) 

ควำมสำมำรถสูงสุดในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ/1 
(ล้ำน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปีท่ีเร่ิม 
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียด 

บำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวังน้อย (ท่อคู่ขนำน) 101 36 860 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกสถำนีเพิ่มควำมดนับำงปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ไปยังโรงไฟฟ้ำวงัน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแตนไทยและสหภำพเมียนมำร์ -
โรงไฟฟ้ำรำชบุรี 

238 42 1,300 2541 

เป็นระบบท่อจำกจุดรับมอบก๊ำซธรรมชำติชำยแดนไทยและ
สหภำพเมียนมำร์ ท่ีบ้ำนอีต่อง จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อน ำก๊ำซ
ธรรมชำติจำกโครงกำรยำดำนำและเยตำกุน ไปยังโรงไฟฟ้ำ
รำชบุรี จังหวัดรำชบุรี 

รำชบุรี-วังน้อย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อท่ีเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบริเวณสถำนี
วัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติรำชบุรีเข้ำกับระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวังน้อย (ท่อคู่ขนำน) ท่ีสถำนีวัด
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติวังน้อย 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง  (ท่อเส้นท่ี 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบล
มำบตำพุด จงัหวดัระยอง ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 

โรงไฟฟ้ำวังน้อย-โรงไฟฟ้ำแก่งคอย 72 36 510 /1 2549 เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำวงัน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ไปยังโรงไฟฟ้ำแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 
 RA#6 – โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ #RA6 
ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยฝั่งทะเล – โรงไฟฟ้ำจะนะ 8 20 250 /1 2550 เป็นระบบท่อจำกชำยฝั่งทะเล จังหวัด สงขลำ อ ำเภอจะนะ ไปยัง
โรงไฟฟ้ำจะนะ จังหวัดสงขลำ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เป็นระบบท่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลักโรงไฟฟ้ำพระ
นครใต้  ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย -สหภำพเมียนมำร์ - 
BVW#1 

0.59 28 270 2557 เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ 
ซอติก้ำจำกสหภำพพม่ำ และส่งเข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ปัจจุบันของ ปตท. ท่ีบริเวณ BVW#1 จ.กำญจนบุรี 

/1 ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเป็นควำมสำมำรถเฉพำะของท่อแต่ละเส้นเท่ำน้ัน และขึ้นอยุ่กับองค์ประกอบของก๊ำซธรรมชำติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไม่สำมำรถระบุควำมสำมำรถสูงสุดในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติได้ เน่ืองจำกมีกำรส่งก๊ำซธรรมชำติท้ังไปและย้อนกลับ (Reverse Flow) 
/3 ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดภำยหลังกำรติดตั้งเคร่ืองเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 
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2.1.2.3 ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ 
 นอกจำก ปตท. จะจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำโดยตรงแล้ว ปตท . ได้น ำก๊ำซธรรมชำติบำงส่วนผ่ำนเข้ำ
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับก๊ำซธรรมชำติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรแยกสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนชนิดต่ำงๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญในก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท . 
ประกอบด้วย ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ นอกจำกนี้ ยังมีผลพลอยได้จำก
กำรแยกก๊ำซธรรมชำติ คือ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จำก
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติและวัตถุประสงค์ในกำรน ำไปใช้แสดงตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้ 
 

 
ปัจจุบัน ปตท . เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊ำซ

ธรรมชำติทั้งส้ิน 6 โรง ปัจจุบันโรงแยกก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดของ ปตท. มีควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดที่ท ำได้
จริงในปัจจุบัน (Processing Capacity)  รวม 2,740  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1 มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซ
ธรรมชำติได้ 400 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่  2 และ 3  (รวมส่วนที่ได้เพิ่มจำกโรงแยกก๊ำซอีเทน)   มี
ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติรวม 800 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 5 ขนำด 570 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ
วัน และโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6 ขนำด 800 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ตำมล ำดับ ซ่ึงโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1-3 , 5 และ 6 นี้ ตั้งอยู่ที่
ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 4  ตั้งอยู่ที่อ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติได้ 170 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ ใน ปี 2557 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่  1 ใช้
ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นร้อยละ   113 โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่  2 และ 3 (รวมโรงแยกก๊ำซอีเทน) ใช้
ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติได้ร้อยละ  106 และโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 5 ใช้ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติได้
เพียงร้อยละ 85 เนื่องจำกภำยหลังที่เกิดเหตุกำรณ์ในช่วงกลำงเดือน สิงหำคม 2556 ที่มีเกิดอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำ ส่งผลให้อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ (Waste Heat Recovery Unit:  WHRU) ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 5  ซ่ึงตั้งอยู่
ที่ จ.ระยอง เกิดควำมเสียหำย และ ไม่สำมำรถเดินเครื่องกำรผลิตไดต้ำมปกติ อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ได้แก้ไขจนสำมำรถกลับมำเดิน
กำรผลิตได้ประมำณครึ่งหนึ่งของก ำลังกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดได้ ตั้งแต่ปลำยเดือนตุลำคม 2556 จนถึงเดือน มีนำคม 2557   
ต่อมำได้ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนชุดส ำรองในเดือนเมษำยน 2557  ท ำให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 5 
สำมำรถกลับมำเดินเครื่องได้ใกล้เคียงสภำวะปกติ  และล่ำสุด เมื่อเดือนกันยำยน 2557   ได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำม
ร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์  ท ำให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 5 สำมำรถเดินเครื่องได้ตำมปกติ  พร้อมทั้ง
ได้ออกแบบและปรับปรุงระบบป้องกันเหตุเพิ่มเติมและโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 6  ใช้ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติร้อยละ  94  ส ำหรับโรงแยกก๊ำซ ฯ หน่วยที่ 4 ได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นร้อยละ  71 เนื่องจำก
ควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติของโรงไฟฟ้ำขนอมในปัจจุบันไม่สำมำรถรองรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ได้จำกโรงแยกก๊ำซฯ หน่วย
ที่ 4 เมื่อมีกำรผลิตเต็มที่ได้ ซ่ึงหำกควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตสูงขึ้น โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 4 จะสำมำรถเพิ่ม
กำรผลิตได้ ทั้งนี้ ปตท.ได้ท ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ปัจจุบันโรงแยกก๊ำซ

ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ก๊ำซอีเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊ำซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊ำซหุงต้ม) 

เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยำนพำหนะ โรงงำนอุตสำหกรรม และเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นวัตถุดิบส ำหรับป้อนเข้ำโรงกลั่นน้ ำมันเพื่อผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป และเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 
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ธรรมชำติ ทั้งหมดของ ปตท. มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติ สูงสุดได้จริง (Processing Capacity) ที่ระดับ 2,740 ล้ำนลูกบำศก์
ฟุตต่อวัน (โรงแยกก๊ำซธรรมชำต ิหน่วยที่ 4 ด ำเนินกำรผลิตเฉลี่ยที่ร้อยละ 75) 
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2555 –ปี 2557 เป็นดังนี้ 
   

ผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ป ี2557 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,109,100 2,073,524 2,105,566 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 780,464 832,909 891,147 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน) 2,843,906 2,590,601 2,666,498 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน) 487,656 468,202 501,748 
รวม   6,221,126   5,965,236 6,164,959 
ที่มา   :   ปตท. 

/1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

    ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2555 –ปี 2557 เป็นดังนี้    
 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,109,233 2,074,467 2,105,650 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 726,426 726,952 819,349 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน)   2,905,594  2,690,389 2,738,633 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน)   709,951   704,931 728,542 
รวม   6,451,204   6,196,739 6,392,174 

                 ที่มา : ปตท. 
          /1   รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติที่ได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) 

 รำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำปิโตรเคมีจะเป็นไปตำมสูตรรำคำที่ตกลงกับลูกค้ำ
เป็นรำยๆ ไป โดยจะอ้ำงอิงกับรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก ยกเว้นรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่จ ำหน่ำยในประเทศ
ผ่ำนธุรกิจน้ ำมันของ ปตท. ยังคงรำคำขำยปลีกตำมที่รัฐก ำหนดไว้ ส ำหรับรำคำก๊ำซโซลีนธรรมชำติ ซ่ึงส่งออกผ่ำนธุรกิจน้ ำมัน
ของ ปตท. จะอิงกับรำคำแนฟทำในตลำดโลก  

2.1.2.4 ธุรกิจท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 นอกจำกกำรจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำแล้ว ปตท. ยังจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ
ให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมโดยตรงผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) และท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
(Distribution Pipeline) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวนลูกค้ำอุตสำหกรรมทั้งส้ิน 354 สัญญำ  
 ส ำหรับโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมจะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำ กล่ำวคือ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก ่ค่ำก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
ที่ใช้จริงในแต่ละเดือน และค่ำใช้ท่อตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ได้แจ้งไว้กับ ปตท. เป็นกำรล่วงหน้ำ (Capacity Charge) ทั้งนี้ ค่ำ
ก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวถูกก ำหนดให้แข่งขันได้กับรำคำเชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ น้ ำมันเตำ 

2.1.2.5 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์   
เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอัน

เนื่องมำจำกรำคำน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
สนับสนุนยุทธศำสตร์พลังงำนของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท .ได้เริ่ม
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น ำ NGV มำใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมี
กำรขยำยตลำด NGV อย่ำงต่อเนื่องจนถึง ณ 31 ธันวำคม 2557  มียำนยนต์ที่ใช้ NGV ประมำณ 462,414 คัน โดยมีสถำนีบริกำร
ก๊ำซ NGV ที่เปิดให้บริกำรแล้ว 497 สถำนี ประกอบด้วยสถำนีบริกำรในกรุงเทพและปริมณฑลจ ำนวน 249 สถำนี และต่ำงจังหวัด
จ ำนวน 248 สถำนี และยอดจ ำหน่ำย NGV เฉลี่ย 12 เดือน ปี 2557 ประมำณ 317 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต/วัน 

2.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท . 

ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอย่ำงครบวงจร ดังนี้ 

2.1.3.1 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTT NGD) 
บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ปตท . กับ International Power S.A. แห่ง

ประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดำวัลย์ จ ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2539 เพื่อด ำเนินธุรกิจพัฒนำและ
ก่อสร้ำงระบบท่อย่อยเพื่ อขนส่งก๊ำซธรรมชำติและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด มีทุนที่ออกและช ำระแล้ว 
500 ล้ำนบำท โดย ปตท. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 58 ของทุนที่ออกและช ำระแล้ว 

ในกำรประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท . จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด เป็นผู้ลงทุนสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ (Distribution Pipeline) โดยใช้ท่อเหล็กและท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยมี ปตท . 
เป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำที่ดินตลอดจนสิทธิในกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  

(1) กำรจัดหำ 
 ปตท. เป็นผู้จัดหำก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดให้กับบริษัท ปตท . จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด โดยมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ

ธรรมชำติระยะยำวของแต่ละพื้นที่ อำยุสัญญำ 10 ปี และมีโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ประกอบด้วยรำคำเนื้อก๊ำซธรรมชำติ 
อัตรำค่ำผ่ำนท่อ และค่ำตอบแทนในกำรจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำต ิ

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 วันที่ 31 ธันวำคม 2557  บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด มีระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเพื่อขนส่งก๊ำซ

ธรรมชำติเป็นเครือข่ำยครอบคลุมพื้นที่อุตสำหกรรม 11 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู พื้นที่อุตสำหกรรมบริเวณบำงปูใหม่ 
นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง พื้นที่อุตสำหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสำหกรรมโรจนะ  นิคม
อุตสำหกรรมนวนคร  เมืองอุตสำหกรรมเทพำรักษ์ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี และนิคม
อุตสำหกรรม เหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับลูกค้ำมีอำยุสัญญำ 5 - 7 ปี ซ่ึงรำคำก๊ำซธรรมชำติจะถูก
ก ำหนดให้สำมำรถแข่งขันได้กับเช้ือเพลิงทดแทน คือ น้ ำมันเตำหรือก๊ำซหุงต้ม โดย  ปี 2557  บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด มีปริมำณจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติปริมำณ  51.31 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43  จำกปี 2556 โดยที่ปริมำณ
กำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในปี 2555 –  ปี 2557   เป็นดังนี้ 

การจัดจ าหน่าย ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 
ปริมำณ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 43.00 49.65 51.31 

จ ำนวนลูกค้ำ (รำย) 229 247 247  

 นอกจำกนี้ บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ได้เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรร่วมทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ในบริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด (AMATA NGD) เพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที ่23 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 13 

คน (ต ำแหน่งว่ำง 1 ต ำแหน่ง) ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ปตท. จ ำนวน 7 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกนี้ ปตท. ได้มอบหมำย
ให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ซ่ึงรวมต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้ 

             หน่วย  :  ล้ำนบำท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,319 7,456 7,681  
รำยได้รวม 6,748 7,915  8,061  
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 5,370 6,338 6,663  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 1,378 1,577 1,398  
สินทรัพย์รวม 3 ,584 3,854  3,145  
หนี้สินรวม 1,607 1,600 993   
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,976 2,254   2,152  

                          * ข้อมูล ปี 2557 เป็นข้อมูล Unaudited  

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

  ปตท. และ Petronas บริษัทน้ ำมันแห่งประเทศมำเลเซีย ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM 
(M)) ขึ้นในประเทศมำเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2543 โดย TTM (T) จะด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อจำก
พื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มำใช้ประโยชน์ในประเทศไทย และ
ส่งไปยังชำยแดนไทย-มำเลเซีย รวมทั้งให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ ที่จังหวัดสงขลำ และขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทำง
ท่อจำกจังหวัดสงขลำไปยังชำยแดนไทย-มำเลเซีย ส่วน TTM (M) จะด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวทำงท่อจำกชำยแดนไทย-มำเลเซีย ไปใช้ประโยชน์ในประเทศมำเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 TTM (T) มีทุน
ที่ออกและช ำระแล้ว 11,333.60 ล้ำนบำท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและช ำระแล้ว 52.8 ล้ำนริงกิต (มำเลเซีย) และมีหุ้นบุริมสิทธ์ิ
แบบไถ่ถอนได้ (Redeemable Preference Share มูลค่ำ 75 ล้ำนริงกิต) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50 ของ
ทุนที่ช ำระแล้วเท่ำกันทั้งสองบริษัท 

(1) ลักษณะของโครงกำร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่  1 : เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั งแต่ปี 2549  
- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 34 นิ้ว จำกแปลงเอ 18 ในพื้นที่เจดีเอไปที่ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ 

รวมเป็นระยะทำง 267 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวันละ 1,020 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต   
- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว จำกอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ไปยังชำยแดนไทย-มำเลเซีย ที่

อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงต่อไปเช่ือมเข้ำกับระบบทอ่ส่งก๊ำซธรรมชำติของ Petronas ใน
รัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 9 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวันละ 750 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุต 
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- โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1 มีขนำดควำมสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติวันละ 425 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต ให้บริกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติที่น ำขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลำ โดยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  ปีละ 166,800 ตัน  และก๊ำซธรรมชำติ
เหลวปีละ 43,000 ตัน  

- วำงท่อส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 นิ้ว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1 ขนำนไปกับท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติจนถึงชำยแดนไทย-มำเลเซีย ที่อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงท่อต่อไปถึงเมือง 
Prai ในรัฐปีนัง ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 150 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมำณ
วันละ 1,166 ตัน 

ระยะที่  2 : เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั งแต่ปี  2551 
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 นิ้ว จำกแปลง A-18 เช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ของ ปตท. เป็น

ระยะทำง 61.5 กิโลเมตร  และ ได้เริ่มจัดส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2551 
- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA แปลง B17 เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 นิ้ว จำกแปลง 

A-18 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2552  ปัจจุบันได้ท ำกำรจัดส่งก๊ำซฯจำกแปลง MTJDA-B17  เข้ำสู่ระบบแล้ว  และ 
ปตท. เป็น ผู้จองใช้บริกำรทั้งระบบ 

(2) กำรบริกำร 

 บริษัท  ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ให้บริกำรขนส่ง
ก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติแก่ลูกค้ำของบริษัทเพียง 2 รำยคือ ปตท. และ Petronas  
ซ่ึงทั้ง 2 รำยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีสัญญำให้บริกำร (Service Agreement) ระหว่ำงกัน บริษัทได้ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติในทะเลและบนบกแล้วตั้งแต่เดือนมกรำคม 2549 โดยเป็นก๊ำซธรรมชำติที่ผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัดจำกหน่วยแยกก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ และให้บริกำรแยกก๊ำซฯ และขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อตั้งแต่ 14  เมษำยน 2549 และได้ขยำยบริกำร
ขนส่งก๊ำซฯ เชิงพำณิชย์ ให้ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ จ ำนวน 131 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันตั้งแต่ไตรมำสที่ 3  ปี 2551  และต่อมำ
ได้เพิ่มอีก 7 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2554 เพื่อส่งไปยังสถำนีหลักส ำหรับให้บริกำรก๊ำซ NGV ในพื้นที่
ภำคใต้ ส ำหรับท่อส่งก๊ำซฯจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซเส้นที่ 3 ของ ปตท. ได้เริ่มวำงท่อตั้งแต่ ธันวำคม 
2549 สำมำรถบริกำรขนส่งก๊ำซได้ 300 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และเริ่มขนส่งก๊ำซฯเมื่อปลำยปี 2551 ปัจจุบันได้เริ่มเปิดบริกำรเชิง
พำณิชย์ท่อส่งก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-B17 เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊ำซเส้นที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2553 สำมำรถขยำย
บริกำรขนส่งก๊ำซได้อีก 300 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน กำรขยำยบริกำรขนส่งก๊ำซฯดังกล่ำว นอกจำกจะมีรำยได้เพิ่ม ยังช่วยให้ ปตท. 
จัดหำก๊ำซฯ ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ เป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพและเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้ประเทศไทย
ด้วย  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มรีำยละเอียดกำรใหบ้ริกำรดังนี้  
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง A18)                         900  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง B17)                         346  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
 กำรส่งมอบก๊ำซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                         363  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
 กำรส่งมอบก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                                128,538  เมตริกตัน 
 กำรส่งมอบก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)                                 52,457  เมตริกตัน 
 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.       

ณ วันที่ 31ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผู้แต่งตั้งจ ำนวน 3 คน นอกจำกนี้ ปตท. ได้มอบหมำยให้
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ผู้บริหำรจำก ปตท. ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของทั้งสองบริษัท (ปัจจุบันกรรมกำรที่แต่งตั้งจำก Petronas ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท โดยต่ำงฝ่ำยจะสลับกำรด ำรงต ำแหน่งนี้ครำวละ 3 ปี) 

 (4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ปี 2555 - ปี 2557 มีดังนี้  

                   หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 4,562 3,440 3,676 
รำยได้รวม 4,615 3.791 4,033 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 2,871 2,564 2,384 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 1,744 1,227 1,649 
สินทรัพย์รวม 30,075 27,093 26,645 
หนี้สินรวม 17,241 16,906 15,672 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,834 10,187 10,973 

 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2555 - ปี 2557 มีดังนี้ 

                                                                           หน่วย : ล้ำนริงกิต 
งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 28.99 31.03 32.47 
รำยได้รวม 34.41 34.74 40.69 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 22.31 27.13 57.68 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 12.10 7.61 (16.98) 
สินทรัพย์รวม 149.04 303.44 683.92 
หนี้สินรวม 87.72 84.51 481.98 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 61.32 218.93 201.94 

2.1.3.3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน  าเย็น จ ากัด (DCAP) 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP)  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ปตท . กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 35 35 และ 30 ตำมล ำดับ จดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2546 เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน้ ำเย็นให้กับบริษัทท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด 
(มหำชน) และลูกค้ำอื่นๆ ภำยในบริเวณสนำมบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท DCAP มีทุนจดทะเบียน 
1,670 ล้ำนบำท   

(1) ลักษณะของโครงกำร 
 โครงกำรผลิตและจ ำหน่ ำยไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (District Cooling System and Power Plant) ส ำหรับท่ำอำกำศยำน     

สุวรรณภูมิของบริษัท DCAP เป็นโครงกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติมำเป็นเช้ือเพลิงในกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ และน ำพลังงำนควำมร้อนที่เหลือมำผลิตไอน้ ำ แล้วน ำไอน้ ำที่ได้มำใช้ประโยชน์ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
เพิ่มเติม ส่วนไอน้ ำที่เหลือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรผลิตน้ ำเย็น (Chilled Water) เพื่อใช้ในระบบปรับอำกำศ จึงเป็นกำรใช้
พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ และเป็นกำรลดมลภำวะทำงอำกำศ 

- บริษัท DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดังนี้ 
 โรงไฟฟ้ำ Cogeneration มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบ Combined Cycle รวมประมำณ 95 เมกะวัตต์ (MW)  
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 หน่วยผลิตน้ ำเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีก ำลังกำรผลิตน้ ำเย็นรวมประมำณ 29,440 Refrigerant 
Ton (RT)  

 หน่วยผลิตน้ ำเย็นแบบใช้ไฟฟ้ำ (Electric Chiller) มีก ำลังกำรผลิตน้ ำเย็นรวมประมำณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำด 8 นิ้ว จำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท . บริเวณถนนกิ่งแก้ว–ลำดกระบัง เข้ำสู่ท่ำ

อำกำศยำนสุวรรณภูมิควำมยำว 2 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรขนส่ง ก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 25 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต/วัน 
(MMSCFD) 

(2) ควำมก้ำวหน้ำ 
  บริษัท DCAP เริ่มผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน้ ำเย็นใหก้ับอำคำรตำ่งๆ ภำยในพื้นที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 

15 มีนำคม 2549 โดยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 50 MW และในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2552 มีมติ
อนุมัติโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษัท DCAP ซ่ึงจะท ำให้ก ำลังผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นอีก 45 MW โดย DCAP ได้เปลี่ยน
เครื่อง Gas Turbine เครื่องที่ 1 แล้วเสร็จวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2554 และเปลี่ยนเครื่อง Gas Turbine เครื่องที่ 2 แล้วเสร็จวันที่ 15 
มีนำคม 2555  ส่งผลให้ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้งในปี 2555  เพิ่มขึ้นเป็น 95 MW 

(3) กำรจัดหำเช้ือเพลิง 
        บริษัท DCAP ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็นโดย ปตท .จะเป็นผู้จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่

บริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำที่ปริมำณวันละ 7 MMSCFD มีอำยุสัญญำ 25 ปี 
(4) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัท DCAP ประกอบด้วย 
- จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับบริษัท กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระหว่ำง

กัน จ ำนวน 50 MW และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส่วนเกินให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำประเภท Non-
Frim จ ำนวนสูงสุด 65 MW 

- จ ำหน่ำยน้ ำเย็นส ำหรับระบบปรับอำกำศและไอน้ ำให้กับลูกค้ำรำยต่ำงๆ ดังนี้ 
 อำคำรผู้โดยสำรท่ำอำกำศยำนของ ทอท., อำคำร Airport Operation Building (AOB),  อำคำร Airport Information 

Management System (AIMS) มีสัญญำซ้ือขำยน้ ำเย็นปริมำณรวม 12,500 RT 
 อำคำร Catering บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยน้ ำเย็น 6,600  RT  และไอน้ ำ 8.6 ตันต่อ

ช่ัวโมง (Ton/hr.) 
 บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกัด มีสัญญำซ้ือขำยน้ ำเย็นปริมำณรวม 1,500 RT และไอน้ ำประมำณ 2 

Ton/hr.  
 สถำนีรถไฟฟ้ำ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ปริมำณน้ ำเย็นรวม 700 RT 

 (5) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท DCAP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผู้บริหำรจำกปตท. 

จ ำนวน 2 คน นอกจำกนี้ ปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย 
(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท DCAP ในปี 2555 –ปี 2557 เป็นดังนี้  
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                              หน่วย : ล้ำนบำท   
งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 

(Unaudited) 

ปี 2557 
รำยได้รวม 2,652 2,881 3,046 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 2,518 2,638 2,796 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 134 243 250 
สินทรัพย์รวม 4,222 4,071 3,996 
หนี้สินรวม 2,899 2,505 2,180 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,323 1,566 1,816 

 

2.1.3.4 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTT LNG) 
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2547 มีมติให้ ปตท. จัดตั้ง บรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 

โดย ปตท. ถือหุ้นอยูร่้อยละ 100 ในระยะเริ่มต้น และ ปตท. จะหำพันธมิตรร่วมทุนในภำยหลงั โดย ปตท. เป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ ทั้งนี ้
ปตท. ได้จดทะเบียนจัดตัง้บรษิัทขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2547 เพือ่ประกอบกิจกำรให้บริกำร/จดักำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรและ
บ ำรุงรักษำท่ำเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ์ LNG และหน่วยเปลี่ยนสถำนะ LNG เปน็ก๊ำซธรรมชำติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนำดประมำณ 5 ล้ำนตันต่อปีในระยะที่ 1 และจะเพิ่มขนำดเป็นประมำณ 10 ล้ำนตันต่อปีในระยะที่ 2 โดย
บริษทัจะคิดค่ำบริกำรในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปน็ผู้จดัหำและน ำเข้ำ LNG ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกัด มีทนุจดทะเบียน 12,823 ล้ำนบำทซึ่งเรียกช ำระแล้ว 8,008 ล้ำนบำท 

(1) ลักษณะของโครงกำร 
โครงกำร LNG Receiving Terminal ประกอบด้วย ท่ำเทียบเรือขนถ่ำย LNG ถังเก็บส ำรอง LNG (LNG Storage Tank ) 

และหน่วยเปลี่ยนสถำนะ LNG เป็นก๊ำซ (LNG Re-gasification Unit) ขนำดประมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี ในระยะที่ 1 และสำมำรถเพิ่ม
ขนำดเป็นประมำณ 10 ล้ำนตันต่อปี ในระยะที่ 2 

(2) ควำมก้ำวหน้ำ 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ใน

หลักกำรให้ค่ำบริกำรสถำนี  LNG อันประกอบด้วย กำรให้บริกำรรับเรือน ำเข้ำ LNG ขนถ่ำย เก็บรักษำและแปรสภำพจำก
ของเหลวเป็นก๊ำซ และขนส่งเข้ำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของรำคำ LNG 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร และได้จัดหำที่ดินบริเวณพื้นที่โครงกำร
พัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง ส ำหรับเป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโครงกำรโดยได้เริ่ม
กำรด ำเนินงำนขุดลอกและถมพ้ืนที่โครงกำรตั้งแต่เดอืนกันยำยน 2550 และเริ่มงำนก่อสร้ำง LNG Receiving Terminal ตั้งแต่เดือน
กุมภำพันธ์ 2551  

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2553 กพช. ได้มีมติเห็นชอบนโยบำยและแนวทำงกำรค ำนวณรำคำ LNG และอัตรำค่ำบริกำร
สถำนี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตำมที่ส ำนักนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) ศึกษำและน ำเสนอ 

เมื่อเดือนมิถุนำยน 2554 กำรก่อสร้ำงโครงกำรระยะที่  1 แล้วเสร็จ และท ำกำรเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบระบบ 
(Commissioning)  

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนมีมติเห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและ
แปรสภำพจำกของเหลวเป็นก๊ำซ 

 เมื่อวันที่  2 กันยำยน 2554 บริษัทฯ ได้ลงนำมสัญญำให้บริกำรสถำนีรับ -จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Terminal Use 
Agreement) ร่วมกับ ปตท. ระยะเวลำสัญญำ 40 ปี และเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยำยน 2554  

เมื่อวันที่  4 ตุลำคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบโครงกำร LNG Receiving Terminal ระยะที่  2 ตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) โดยให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนินกำร 
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บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี ได้เริ่มด ำเนินโครงกำร ระยะที่ 2  เพื่อรองรับแผนกำรน ำเข้ำ LNG ของ ปตท. โดยขณะนี้อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร ซ่ึงคำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จในปี 2560 

(3) กำรบริกำร 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด จะให้บริกำร/จัดกำร LNG Receiving Terminal และคิดค่ำบริกำรรับจ่ำยและส ำรองก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหำและน ำเข้ำ LNG 
(4) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำร บริษัท พีททีี แอลเอ็นจี จ ำกัด ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บรหิำรของปตท. 4  คนและ

เป็นผู้แทนจำกกระทรวงกำรคลงั 1 คน ซ่ึงได้รบักำรเสนอชื่อจำก ปตท. ในฐำนะผูท้รงคุณวุฒิ 
 (5) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTLNG ในปี 2555 – ปี 2557 เปน็ดงันี ้

                                     หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,710 3,008 4,390 
รำยได้รวม 1,754 3,025 4,418 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 2,560 2,590 2,337 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (806) 435 2,081 
สินทรัพย์รวม 26,572 26,365 30,590 
หนี้สินรวม 21,879 21,237 21,775 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,693 5,128 8,815 

2.1.3.5 บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากัด (TP) 
คณะกรรมกำร ปตท. เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2548 มีมติอนุมัติให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ 

จ ำกัด(TP)  จำกบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
(ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ำ 2,300 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2548  โดย ปตท.ได้รับโอน
หุ้นสำมัญของบริษัท TP จำกบริษัท ปตท.สผ.อ. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท TP มีทุนที่ออกและช ำระแล้ว 2,810 ล้ำนบำท   

บริษัท TP เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน้ ำในโครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 118 เมกะวัตต์ (MW) และผลิตไอน้ ำ 216 ตันต่อช่ัวโมง (T/hr.) เริ่มด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2541 นอกจำกนี้บริษัท TP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.71 ในบริษัท GPSC ซ่ึงเป็น
บริษัท Flagship company ในกำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. (เดิม TP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ
อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด (IPT) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) มีขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 700 MW โดยต่อมำ
ภำยหลัง IPT ได้ควบรวมกับบริษัท PTTUT เป็นบริษัท GPSC เมื่อ 10 มกรำคม 2556)  

กำรซ้ือหุ้นบริษัท TP สอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท . ซ่ึงให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนใน
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ในขณะที่สนับสนุนให้ ปตท.สผ. ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ต้นน้ ำ (Upstream) คือธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลัก และกำรเข้ำลงทุนดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงต่ ำ เนื่องจำกทั้งบริษัท TP 
และ IPT มีกำรด ำเนินกิจกำรอยู่แล้ว และมีสัญญำระยะยำวกับลูกค้ำ อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงประกอบด้วยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้ำซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (ไทยออยล)์ จึงเป็นกิจกำรที่มีควำมมั่นคง 
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(1) กำรจัดหำเช้ือเพลิง 
บริษทั TP ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยปตท.เปน็ผูจ้ัดหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่บริษัท TP ทั้งหมด 

มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติที่ปริมำณ 28 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) อำยุสัญญำ 25 ปี นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำของบริษทั 
TP สำมำรถใช้เชื้อเพลิงส ำรองคือน้ ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติได้ โดยจะมีกำรชดเชยส่วนต่ำงของรำคำเช้ือเพลิงตำมสัญญำ  
       (2) กำรจัดจ ำหน่ำย 

กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัท TP ประกอบด้วย 
- จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ.จ ำนวน 41 MW  ภำยใต้สัญญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว อำยุสัญญำ 25 ปีนับจำก COD 
ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์      

- จ ำหน่ำยไอน้ ำ จ ำนวนประมำณ -194 T/hr. ให้ลูกค้ำซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ 
(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท TP ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน โดย เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 2 คน  
(4)  กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท TP ในปี 2555 - ปี 2557 เป็นดังนี้  

                                                                            หน่วย  :  ล้ำนบำท  
งบการเงิน/1 ปี 2555 ปี 2556 

(Unaudited) 
ปี 2557 

รำยได้รวม 4,952 5,146 5,257 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 4,585 4,788 4,857 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 367 358 400 
สินทรัพย์รวม 5034 6,121 5,656 
หนี้สินรวม 661 1,952 1,227 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,373 4,169 4,428 

/1 งบเฉพำะบริษัท TP ไม่รวมบริษัทในเครือ (บริษัทGPSC) 

2.1.3.6 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (GPSC)  

  บริษัท GPSC ถูกจัดตั้งขึ้น หลังจำกที่ประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือหุ้นร่วมระหว่ำงบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด (PTTUT) 
และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด (IPT) ได้มีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำง PTTUT และ IPT 
เพื่อให้บริษัท GPSC เป็น Flagship Company ในกำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2556 ซ่ึงบริษัท GPSC 
ได้ท ำกำรจดทะเบียนกำรควบรวมและจัดตั้ง ณ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มกรำคม  2556 โดยมี         
4 บริษัทร่วมถือหุ้นตำมสัดส่วน ดังนี้ ปตท. 30.10%, PTTGC 30.31%, TOP 11.88% และ TP 27.71% ซ่ึงตำมข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2557 บริษัท GPSC มีทุนจดทะเบียน 11,237 ล้ำนบำท และทุนที่ช ำระแล้ว 11,237 ล้ำนบำท 

(1) ลักษณะของโครงกำร 
ด ำเนินธุรกิจผลิตสำธำรณูปกำร (ไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ) ให้ลูกค้ำอุตสำหกรรม และด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ

อิสระ (IPP) กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 1,038  เมกะวัตต์ ก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 
1,340 ตันต่อช่ัวโมง และมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทที่ GPSC เข้ำร่วมลงทุน 786 เมกะวัตต์ ก ำลังผลิตไอน้ ำ
ประมำณ 167 ตันต่อช่ัวโมง รวม GPSC มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งสิ้น 1,824 เมกะวัตต์ ก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 1,507 ตันต่อช่ัวโมง  

(2)  ควำมก้ำวหน้ำ 
 บริษัท GPSC ได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรโอนทรัพย์สินทำงด้ำนธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่ม ปตท. เข้ำมำในกำรดูแลของบริษัท 

หลังจำกได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ของแต่ละผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำรน ำเข้ำที่ประชุม SIMC (Strategic 
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Investment Management Committee) ของ ปตท. เพื่อพิจำรณำกลยุทธ์กำรลงทุนในภำพรวม ปัจจุบัน GPSC ได้รับโอนบริษัท 
CHPP , BIC,TSR และ NSC จำกกลุ่ม ปตท. แล้วเมื่อเดือนธันวำคม 2556 บริษัท NNEG เมื่อ 7 กุมภำพันธ์ 2557  บริษัท RPCL 
เมื่อ 25 มิถุนำยน 2557 และบริษัท NL1PC เมื่อ 5 ธันวำคม 2557 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้บริษัท GPSC อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรศูนย์ผลิตสำธำรณูปกำรแห่งที่ 4 (CUP-4)  ในนิคมอุตสำหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนำเป็น
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ จ ำนวนประมำณ 40 เมกะวัตต์ (MW) ไอ
น้ ำ จ ำนวนประมำณ 50 ตันต่อช่ัวโมง (Ton/Hr) เพื่อจัดสรรพลังงำนให้กับโรงงำนในกลุ่มและนอกกลุ่มบริษัท ปตท. ในพื้นที่นิคม
อุตสำหกรรมเอเชียและบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำลงทุนและคำดว่ำจะเริ่มก่อสร้ำงในปี 2558 และจะเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2560 

(3)  กำรจัดหำเช้ือเพลิง 
 บริษัท GPSC ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ โดย ปตท. เป็นผู้จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่

บริษัท  GPSC ทั้งหมด ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว 25 ปี  ที่ปริมำณรวม 110-120 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
(MMSCFD) ส ำหรับสำขำศรีรำชำ (IPT) และมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว 15 ปี ที่ปริมำณรวม 90-100 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต
ต่อวัน (MMSCFD) ส ำหรับสำขำระยอง (PTTUT: CUP-1, CUP-2, CUP-3) 

(4) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์GPSC ประกอบด้วย 
       สำขำศรีรำชำ - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้ทั้งหมด จ ำนวน 700 MW ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) 

ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) อำยุสัญญำ 25 ปีนับจำก COD เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2543 โดยมีข้อตกลงที่ กฟผ. จะต้องช ำระ
ค่ำควำมพร้อมจ่ำยพลังไฟฟ้ำ (Availability Payment) ในจ ำนวนที่ตกลงกันเพื่อให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยคงที่  ภำระหนี้ สิน 
ผลตอบแทน และจ่ำยค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy Payment) ตำมสูตรค ำนวณที่ระบุไว้ตำมสัญญำ 

        สำขำระยอง - จ ำหน่ำยไอน้ ำให้กับลูกค้ำโรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท . ด้วยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวนสูงสุด 
1,232 Ton/Hr และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำโรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำอื่นๆ ด้วยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวน 
222.45 MW นอกจำกนี้เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงในกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำ ได้มีกำรจัดท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำแบบ Non-firm ให้กับ 
กฟผ. ส ำหรับ CUP-1 ประมำณ 40 MW ตั้งแต่กันยำยน 2553 และ CUP-2 ประมำณ 60 MW ตั้งแต่มกรำคม 2552 

 (5)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท GPSC วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 12 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 3 คน และจำกสัดส่วนกำร

ถือหุ้นของ ปตท. ในบริษัท TP อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน 

(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท GPSC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็นดังนี้  
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน 
(เฉพาะกิจการ) 

ปี 2556 * ปี 2557 

รำยได้รวม 25,489 23,329 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 23,061 20,780 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 1,515 1,789 
สินทรัพย์รวม 42,187 40,163 
หนี้สินรวม 17,829 14,128 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 24,358 26,035 
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      หมำยเหตุ: * ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่ 10 มกรำคม – ธันวำคม 2556  

2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย 
       ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำยของ ปตท. แบ่งเปน็ 3 ธุรกิจ ดังนี้  

2.2.1 หน่วยธุรกิจน  ามัน (Oil Business Unit) 
หน่วยธุรกิจน้ ำมัน ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ค้ำปลีก

ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ มุ่งสู่กำรเป็นบริษัทช้ันน ำของภูมิภำค (Regional Top Brand) ภำยใต้กำรสร้ำงผลกำรปฏิบัติกำร 
ที่เป็นเลิศ (Performance: Best-in-Class) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนพร้อมกำรสร้ำงนวัตกรรม (Growth: Sustainability and Innovation) 
กำรสร้ำงพลังร่วมและขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม  ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ำง (Synergy: Deeper and Broader 
Collaboration) ตลอดจนสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้ำงสมดุลระหว่ำงทุกกลุ่ม  
(Stakeholder Excellence: Multi-stakeholder Balance) โดยกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน  กำรสนับสนุนนโยบำยทำงด้ำน
พลังงำนทดแทน ให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกล  

หน่วยธุรกิจน้ ำมัน จ ำแนกกลุ่มลูกค้ำเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขำยปลีก (B2C)  กลุ่มขำยพำณิชย์ (B2B) และกลุ่มขำย 
Supply Sales โดยมุ่งเน้นควำมมั่นคง ควำมเพียงพอ และกำรเข้ำถึงพลังงำนได้อย่ำงสะดวกของประชำชนทั่วประเทศ สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ ที่มีคุณภำพ  นอกจำกนี้ยังมีกำรปฏิบัติกำรจัดหำและคลังที่สนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีกำรลงทนุในบริษทัร่วมและบรษิัทย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนนิธุรกิจน้ ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดรำยได้หลักและเพื่อส่งเสริมให้ปตท.สำมำรถด ำเนินธุรกิจน้ ำมันอย่ำงครบวงจรและสำมำรถ
ให้บริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำสูงสุด
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        แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย  

 

 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย
น  ามัน ???? 

หน่วยธุรกิจน  ามัน 

การตลาดขายปลีก การตลาดพาณิชย์และ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัติการจัดหาและคลัง 
- กำรจัดหำ ขนส่ง และจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให ้
ผู้ค้ำน้ ำมันมำตรำ 7 

- กำรจัดหำ ขนส่งและรับซ้ือน้ ำมันส ำเร็จรูปจำกโรงกล่ัน
น้ ำมัน 

- กำรบริหำรคลังและท่ำเรือปิโตรเลียม คลังน้ ำมัน คลังก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊ำซปโิตรเลียมเหลว คลัง
สถำนีเติมน้ ำมันอำกำศยำน ทั่วประเทศ 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

กำรบริหำรบริษัทในเครือกำรกล่ัน 
 กำรบริหำรบริษัทในเครือปิโตรเคมี 
 

- ธุรกิจค้ำปลีก 
- บริหำรสถำนีบริกำร
น้ ำมัน 

 

- ตลำดรัฐและอุตสำหกรรม 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 
- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
- กำรตลำดต่ำงประเทศ 
 

การวางแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ 
และบริหารบริษัทในเครือ 

ธุรกิจหล่อลื่น 

- ตลำดหล่อล่ืน 
- ปฏบิัติกำรหล่อลื่น 
 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

กำรค้ำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
 

กำรค้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
เคมีภัณฑ์ และตัวท ำละลำย 

 

กำรค้ำอนุพันธ์ 
 

จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ
ประเทศ 

 

กลยุทธ์และแผนธุรกิจ  
 

ควบคุมควำมเสี่ยง 
และบริหำรงำนสนับสนุน 

กำรค้ำผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
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2.2.1.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยมี 3 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวเนื่อง 
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน หมำยถึง น้ ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑห์ล่อล่ืนอื่น ๆ  
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ค้ำปลีก หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิค้ำปลีก 

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เชื อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภณัฑ์ทีเ่กี่ยวเนื่อง 
(1) น้ ำมันเบนซิน (Gasoline) 

น้ ำมันเบนซินเป็นน้ ำมันส ำเร็จรูปประเภทระเหยง่ำยมีปริมำณก ำมะถันต่ ำ  เหมำะส ำหรับใช้งำนกับเครื่องยนต์
เบนซินทุกชนิด น้ ำมันเบนซินได้มำจำกกำรผสมน้ ำมันเบำที่มีช่วงจุดเดือดเหมำะสมหลำยชนิดในอัตรำส่วนที่เหมำะสม  และมี
ส่วนผสมของสำรกันน็อคและอื่นๆ เพื่อให้ได้คุณภำพตำมข้อก ำหนด ปัจจุบันในประเทศไทยมีน้ ำมันเบนซินแบ่งออกเป็น 5 
ประเภทหลัก คือ น้ ำมันเบนซิน 95 น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 อี 10 น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 อี 20 น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 อี 85 และน้ ำมัน
แก๊สโซฮอล 91 อี 10 

(2) น้ ำมันดีเซล (Diesel) 
น้ ำมันดีเซลเป็นน้ ำมันส ำเร็จรูปที่มีจุดเดือดสูงกว่ำน้ ำมันก๊ำดเหมำะส ำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล เช่น รถยนต์กระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสำร เครื่องยนต์ทำงกำรเกษตร นอกจำกนี้ยังใช้กับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและเรือ ปัจจุบันน้ ำมันดีเซลเป็นน้ ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีปริมำณกำรใช้สูงที่สุดในประเทศ  

(3) น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเป็นน้ ำมันส ำเร็จรูปที่ใช้ส ำหรับเครื่องบินไอพ่นของสำยกำรบินพำณิชย์ทั่วไป เครื่องบิน

ของกองทัพ และเครื่องบินฝึกนักบิน เป็นน้ ำมันที่มีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดคุณภำพของเชื้อเพลิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล ส ำหรับ
ใช้ทั่วโลก น้ ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องบินแบ่งออกตำมลักษณะของเครื่องยนต์ได้เป็น 2 ประเภท คือ   

 น้ ำมันอำกำศยำนที่ใช้กับเครื่องบินไอพ่น (Aviation  Turbine  Fuels) ซ่ึงใช้เครื่องยนต์ชนิด Turbofan Engine 
ที่มีแรงขับดันมำก บินได้เร็ว ประสิทธิภำพสูง น้ ำมันอำกำศยำนที่ใช้กับเครื่องบินไอพ่น แบ่งเป็น 2 เกรด 
ได้แก่ น้ ำมันเครื่องบินไอพ่นพำณิชย์ (Jet A-1) ส ำหรับใช้งำนกับเครื่องบินพำณิชย์ของสำยกำรบินทั่วไป และ
น้ ำมันเครื่องบินไอพ่นทหำร (JP-8, JP-5) ส ำหรับใช้งำนกับเครื่องบินรบ เช่น เครื่องบินขับไล่  

 น้ ำมันเบนซินอำกำศยำน (Aviation Gasoline) ส ำหรับใช้งำนกับเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบ เช่น 
เครื่องบินฝึกนักบิน เครื่องบินเล็กส่วนตัว เป็นต้น 

(4) น้ ำมันเตำ (Fuel Oil) 
น้ ำมันเตำเป็นน้ ำมันส ำเร็จรูปที่หนักและมีจุดเดือดสูงที่ สุด  น้ ำมันเตำจัดเป็นน้ ำมันเช้ือเพลิงที่ส ำคัญใน

ภำคอุตสำหกรรม เพรำะรำคำถูก ใช้งำนง่ำย ให้ควำมร้อนสูง สำมำรถแบ่งออกได้เป็นหลำยชนิดขึ้นอยู่กับควำมหนืด และประเภท
ของเตำเผำและหัวฉีดในกำรเผำ โดยทั่วไปน้ ำมันเตำใช้ส ำหรับเป็นเช้ือเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และเรือเดินสมุทร 
ส ำหรับประเทศไทย จัดแบ่งตำมควำมหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ได้เป็น  5 ประเภท คือ 

 น้ ำมันเตำชนิดที่ 1 ควำมหนืด 7 – 80 cSt ที่อุณหภูมิ 50oC  
 น้ ำมันเตำชนิดที่ 2 ควำมหนืด 81 – 180 cSt ที่อุณหภูมิ 50oC  
 น้ ำมันเตำชนิดที่ 3 ควำมหนืด 181 – 230 cSt ที่อุณหภูมิ 50oC   
 น้ ำมันเตำชนิดที่ 4 ควำมหนืด 231 – 280 cSt ที่อุณหภูมิ 50oC  
 น้ ำมันเตำชนิดที่ 5 ควำมหนืด 3 –30 cSt ที่อุณหภูมิ 100oC  

 (5) น้ ำมันก๊ำด (Kerosene) 
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น้ ำมันก๊ำดเปน็น้ ำมันส ำเร็จรูปที่ใช้ส ำหรับใหค้วำมร้อนและแสงสว่ำง นอกจำกนั้น ยังใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ  
ใช้ส ำหรับใหค้วำมร้อนในเตำอบ น ำไปเปน็ส่วนผสมในยำฆ่ำแมลง น้ ำมันชักเงำ และสีน้ ำมัน เป็นตน้  

 (6) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกว่ำ ก๊ำซหุงต้ม หรือแอลพีจี เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนจ ำพวกก๊ำซโพรเพน

และก๊ำซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติในโรงแยกก๊ำซหรือกำรกลั่นน้ ำมันจำกโรงกลั่นน้ ำมัน  จะมี
สภำพเป็นของเหลวภำยใต้แรงดัน  ส่วนมำกน ำไปใช้ในกำรหุงต้มในครัวเรือน และใช้เป็นเช้ือเพลิงในงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
เนื่องจำกมีคุณสมบัติพิเศษคือให้ควำมร้อนสูง สะอำด เผำไหม้ได้ง่ำยและสะดวกในกำรใช้งำน นอกจำกนี้ ยังใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ และสำมำรถใช้แทนน้ ำมันเบนซินในรถยนต์เพรำะมีค่ำออกเทนสูง  ปตท. จ ำหน่ำย
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้กับผู้ประกอบธุรกิจก๊ำซหุงต้ม สถำนีบริกำรก๊ำซรถยนต์ ผู้ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง  และจ ำหน่ำย
ให้กับผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง  พ.ศ. 2543 เพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้ใช้ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวอีกทอดหนึ่ง 
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  หมายถึง น  ามันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอืน่ๆ  

หน่วยธุรกิจน้ ำมันผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นคุณภำพสูงในกลุ่มยำนยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่มเรือ
เดินสมุทร รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท ำกำรคิดค้นและพัฒนำสูตรเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงไม่หยุดยั้ง เพื่อผู้บริโภคทั้งในภำคยำนยนต์และอุตสำหกรรม เน้นกำรเป็นผู้น ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสูงสุด คุ้มค่ำ
ต่อกำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์ ทั้งนี้สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และบริษัทผู้ผลิตสำรเพิ่มคุณภำพ (Additive) ช้ันน ำ 
ของโลก ได้ร่วมมือกันคิดค้น พัฒนำ และทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นที่ดีที่สุดเพื่ อผู้บริโภค โดยทุก
ผลิตภัณฑ์ล้วนผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนในระดับสำกล 
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ค้าปลีก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิค้าปลีก  
 นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ค้ำปลีก 
เพื่อเปน็กำรเพิ่มรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ธุรกจิ ตลอดจนตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจใหผู้้บริโภค หน่วย
ธุรกิจน้ ำมันมีผลิตภัณฑ์ค้ำปลีกทีห่ลำกหลำยทั้งทีเ่ปน็กำรลงทุนเองและที่เป็นกำรลงทนุร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ อำทิ   ธุรกิจ
กำแฟ Café Amazon  ธุรกิจยำนยนต์ ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 7-Eleven ตลอดจนกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพ้ืนที่เพื่อท ำธุรกิจต่ำงๆ ใน
สถำนีบริกำร อำทิ McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill  ธุรกิจธนำคำร เป็นต้น ปตท. มีธุรกิจค้ำปลีกในสถำนบีริกำร
น้ ำมัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปรำกฏตำมตำรำงที่ 1 

ตำรำงที่ 1 ธุรกิจค้ำปลีกในสถำนบีริกำรน้ ำมัน ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

ธุรกิจ จ านวน (แห่ง) 

ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 7-Eleven 1,145 

ร้ำนกำแฟ Café Amazon  1,197 

ร้ำนอำหำร 354 

ร้ำนค้ำอ่ืนๆ  364 

ธนำคำร (สำขำ, ตู ้ATM) 963 

ธุรกิจยำนยนต ์ 143 

Rest Area 2 

รวม 4,168 

              ท่ีมำ : ปตท. 
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2.2.1.2 กลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกิจน  ามัน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มขำยปลีก (B2C)  หมำยถึง กลุ่มลูกค้ำสถำนีบริกำร (ผู้แทนจ ำหน่ำย) และผู้บริโภค 
(2) กลุ่มขำยพำณิชย์ (B2B) หมำยถึง กลุ่มลูกค้ำที่เป็นบรษิัทหรือองค์กรทั้งภำครัฐ (หน่วยงำนรำชกำรและ

รัฐวิสำหกิจ) และภำคเอกชนที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อด ำเนนิธุรกิจ หรือใช้เอง 
(3) กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบัญญัติ

กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 
(1) กลุ่มขายปลีก 

ด ำเนินงำนโดยสำยงำนกำรตลำดค้ำปลีก  ซ่ึงรับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์
น้ ำมันหล่อลื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ค้ำปลีกในตลำดค้ำปลีกให้กับลูกค้ำทั่วไป ผ่ำนเครือข่ำยสถำนีบริกำรทั่วประเทศ รวมทั้ง
รับผิดชอบกำรก ำหนดกลยุทธ์ตลำดค้ำปลีก กำรพัฒนำตลำดค้ำปลีก และกำรวำงเครือข่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน (Network) กำร
ปฏิบัติกำร กำรลงทุน และกำรบริหำรสถำนีบริกำรตัวแทน ด้วยกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. 
รองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ครบถ้วนเหมำะสม กำรประกอบธุรกิจค้ำปลีกน้ ำมันมุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรขำยผ่ำนสถำนี
บริกำรเป็นหลัก โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. รวม 1,396 แห่ง (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) นับเป็น
จ ำนวนสถำนีบริกำรน้ ำมันสูงที่สุดในบรรดำบริษัทผู้ค้ำน้ ำมัน คู่แข่งที่ส ำคัญในด้ำนเครือข่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมันของ ปตท. ได้แก ่
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกัด เป็นต้น 

(2) กลุ่มขายพาณิชย์ 
      ด ำเนินงำนโดยสำยงำนกำรตลำดพำณิชย์และต่ำงประเทศ ซ่ึงรับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นให้กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม บริษัทสำยกำรบิน สำยกำรเดินเรือ หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ กลุ่มลูกค้ำ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและกำรจัดจ ำหน่ำยไปยังตลำดต่ำงประเทศ  
      กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้หน่วยงำนของรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ มีลูกค้ำหลัก ได้แก่ กระทรวงกลำโหม  กระทรวง
คมนำคม  และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จ ำหน่ำยคือ น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเตำ ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว และน้ ำมันหล่อลื่น  
              กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ำภำคอุตสำหกรรม ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มขนส่ง และกลุ่มก่อสร้ำง เช่น 
โรงงำนเหล็ก โรงงำนกระดำษ โรงงำนถุงมือยำง โรงงำนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร และโรงแรม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่จ ำหน่ำยส่วนใหญ่คือ น้ ำมันเตำ น้ ำมันดีเซล ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และน้ ำมันหล่อลื่น นอกจำกนี้ ได้ท ำกำรขยำยตลำด
โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอ็นจี) ยำงมะตอย กะลำปำล์ม  น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน (Base 
Oil) และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดย ปตท. จะพิจำรณำให้ยืมอุปกรณ์ในกำรเก็บส ำรองหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อเป็นกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำ รวมถึงแนะน ำกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดควำมปลอดภัย  

    กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบิน น้ ำมันเตำ  น้ ำมันหล่อลื่น และน้ ำมันเรือ Bunker ซ่ึงได้รับกำร
ยอมรับจำกสำยกำรบินและสำยกำรเดินเรือทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันที่
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนดอนเมืองแล้ว ยังจ ำหน่ำยและให้บริกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำน ณ ท่ำอำกำศยำนภูมิภำค
ของประเทศไทย และขยำยกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อำทิ ฮ่องกง กัมพูชำ ฟิลิปปินส์ บังคลำเทศ 
มำเลเซีย เกำหลีใต้ ซำอุดิอำระเบีย รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เป็นต้น รวมถึงจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น น้ ำมัน
เตำ และน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว ส ำหรับเรือรบของกองทัพต่ำงประเทศอีกด้วย 

    ปตท. ด ำเนินธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้มทั่วประเทศ โดยเป็นผู้น ำในตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและมี
ส่วนแบ่งตลำดสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง ปตท. มีคลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 3 แห่ง และคลังปิโตรเลียม (น้ ำมันและก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว) 5 แห่ง มีโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 4 แห่ง กระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ มีควำมจุน้ ำมันส ำเร็จรูปประมำณ 
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1,100 ล้ำนลิตร และก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประมำณ 115 พันตัน มีร้ำนค้ำที่เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยก๊ำซหุงต้ม 1,161 แห่ง และโรง
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 170 แห่ง 

    ปตท. ครองส่วนแบ่งตลำดผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน  ทั้งนี้เป็นผลมำจำกควำม
มุ่งมั่นคิดค้น  วิจัย และพัฒนำ ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพื่อปรับปรุง
คุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำแต่ละกลุ่มมำอย่ำงต่อเนื่อง ปี 2557 
ได้พัฒนำและวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นใหม่ออกสู่ตลำดในประเทศ และต่ำงประเทศรวม 15 ผลิตภัณฑ์ อำทิ 
ผลิตภัณฑ์ PTT DYNATRAC T300 ,  PTT POWERTRAC SUPER PLUS ผลิตภัณฑ์ส ำหรับเครื่องจักรกลกลุ่มเกษตรกรรม
จ ำพวกรถแทรกเตอร์ และรถไถเดินตำม  ผลิตภัณฑ์ PTT DYNAMIC PREMIER สูตรใหม่คุณภำพสูง ระดับ API CI-4  ช่วยเพิ่ม
อำยุกำรเปลี่ยนถ่ำยได้ยำวนำนมำกยิ่งขึ้น เหมำะส ำหรับรถกระบะที่ใช้งำนหนัก  ผลิตภัณฑ์ PTT RUBBERA 1245 น้ ำมันชนิด 
Low PCA  ลดสำรก่อมะเร็งส ำหรับอุตสำหกรรมผลิตยำงรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ PTT DRIVERA W-460 น้ ำมันเกียร์คุณภำพสูง 
ส ำหรับระบบเกียร์อุตสำหกรรมงำนหนัก ผลิตภัณฑ์ PTT RADIATOR COOLANT 50:50 (จ ำหน่ำยในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว) เป็นต้น นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน ปตท. ได้ขยำยตลำดไปยังต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงส้ิน
ปี  2557 มีลูกค้ำในต่ำงประเทศรวม 31 ประเทศ  เช่น  สำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศในกลุ่ม AEC ประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ 
และประเทศในทวีปแอฟริกำ  นับเป็นกำรน ำสัญลักษณ์ตรำสินค้ำ PTT Lubricants สู่ควำมเป็น Global  Brand  

(3) กลุ่มขาย Supply Sales 
      ด ำเนินงำนโดยสำยงำนปฏิบัติกำรจัดหำและคลัง รับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
ให้กับกลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2550 ผ่ำนเครือข่ำยคลังน้ ำมันและคลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของ ปตท. ผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยส่วนใหญ่คือ ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว 

ปตท. มีปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ปรำกฏตำมตำรำงที่ 2 และมีส่วนแบ่งตลำดจ ำแนกตำมชนิดผลิตภัณฑ์ 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 

ตำรำงที่ 2 ปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของ ปตท. ปี 2555 - ปี 2557/1 
    หน่วย : ล้ำนลิตร 

ผลิตภัณฑ ์ ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /2 3,386 3,146 3,090 
น้ ำมันเบนซิน 2,937 3,309 3,482 
น้ ำมันก๊ำด 9 8 8 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 1,819 2,206 2,401 
น้ ำมันดีเซล 7,136 7,375 7,504 
น้ ำมันเตำ (ไม่รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 1,225 1,257 1,197 
น้ ำมันเตำ (รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 1,696 1,604 1,614 
ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน/3 143 144 143 
รวมทุกผลิตภณัฑ์/4 16,982 17,648 18,099 

ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลังงำน 
/1   รวมปริมำณจ ำหน่ำยของ บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด    
/2   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

       /3   ไม่รวมผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน 
  /4   ไม่รวมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
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ตำรำงที่ 3 ส่วนแบ่งตลำดของ ปตท. จ ำแนกตำมผลิตภัณฑ ์ปี 2555 - ปี 2557/1 
 หน่วย : ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ ์ ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /2 38.8 35.6 35.3 
น้ ำมันเบนซิน 38.1 40.4 40.9 
น้ ำมันก๊ำด 64.0 71.1 71.1 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 35.7 39.7 43.5 
น้ ำมันดีเซล 34.7 35.3 35.6 
น้ ำมันเตำ (ไม่รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 65.6 69.8 73.9 
น้ ำมันเตำ (รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 71.8 74.4 77.8 
ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน/3 38.9 38.3 39.2 
ส่วนแบ่งตลำดโดยรวม    

 - ไม่รวมน้ ำมันเตำที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ. 37.5 38.2 38.9 
 - รวมน้ ำมันเตำทีจ่ ำหน่ำยให ้กฟผ./4  38.2 38.7 39.4 

ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลังงำน 
               /1   รวมส่วนแบ่งตลำดของ บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด    
 /2   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

       /3   ไม่รวมผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน 
  /4   ไม่รวมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 

2.2.1.3 โครงสร้างรายได้ของการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม  
        กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของหน่วยธุรกิจน้ ำมัน มีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยจ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์ ปรำกฏตำม

ตำรำงที่ 4  ส ำหรับมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยจ ำแนกตำมกลุ่มตลำด ปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 
        ตำรำงที่ 4 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง จ ำแนกตำมผลิตภัณฑ์ ปี 2555 – ปี 2557 

                                                                                                                                             หน่วย : ล้ำนบำท 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 58,330 58,648 58,532 
น้ ำมันเบนซิน 126,205 138,640 141,807 
น้ ำมันก๊ำด 273 237 230 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 66,653 74,549 80,161 
น้ ำมันดีเซล 261,326 259,935 264,240 
น้ ำมันเตำ 43,350 36,556 36,844 
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 10,527 10,112 10,307 
อื่นๆ /1 11,293 8,776 10,007 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 577,957 587,453 602,128 

                       ท่ีมำ : ปตท.  
/1 รวมกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย คอนเดนเสท ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ สำรเติมแต่ง  และรวมกำรจ ำหน่ำยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ค้ำปลีก เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
เพื่ อ เป็ น กำร เพิ่ ม รำยได้  ส ร้ำงมู ลค่ ำ เพิ่ ม ให้ ธุ รกิ จ  อ ำทิ เช่ น  ธุ รกิ จ ร้ ำนค้ ำส ะดวกซื้ อ  7 -Eleven ธุ รกิ จก ำแฟ  Café Amazon  ธุ รกิ จยำน ยน ต์  ตลอดจน 
กำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพื้นท่ีเพื่อท ำธุรกิจต่ำง ๆ ในสถำนีบริกำร  เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนำคำร 
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  ตำรำงที่ 5 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์เชื้อเพลิง จ ำแนกตำมกลุ่มตลำด ปี 2555 - ปี 2557 
                                                                                                                                     หน่วย : ล้ำนบำท 

กลุ่มตลาด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ตลำดค้ำปลีก 229,126 239,676 246,535 
ตลำดพำณิชย์    
     - ตลำดรัฐวิสำหกิจและหน่วยรำชกำร 30,608 26,133 28,852 

- ตลำดอุตสำหกรรม 40,066 40,584 38,903 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 77,300 86,706 93,055 
- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 21,423 19,561 19,298 
- ตลำดต่ำงประเทศ 16,566 17,808 18,420 

ตลำดผู้ค้ำน้ ำมันมำตรำ 7  156,652 150,684 150,692 
ตลำดหล่อลื่น 6,216 6,301 6,373 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 577,957 587,453 602,128 

                    ท่ีมำ : ปตท.  

หน่วยธุรกิจน้ ำมัน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ตลอดจนสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้ำงควำม
พึงพอใจให้กับผู้บริโภคมำอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2557  หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร จนได้รับรำงวัลแห่ง
ควำมส ำเร็จ ที่ส ำคัญดังนี้ 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการ 

- เปิดตัว PTT Self Serve Station  ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ศรีนครินทร์  ซ่ึงเป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันแบบบริกำร
ตัวเองเต็มรูปแบบ (Fully Self Serve)  แห่งแรกของประเทศไทย เป็นนวัตกรรมที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้รถได้ถึง 3 
มิติ คือ รวดเร็ว สะดวก และประหยัด ด้วยส่วนลดรำคำน้ ำมันลิตรละ 30 สตำงค์ ผู้บริโภคสำมำรถช ำระค่ำบริกำร และเติมน้ ำมัน
ด้วยตนเอง โดยท ำรำยกำรช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตหรือบัตร PTT Cash Card ที่ตู้รับช ำระเงินข้ำงตู้จ่ำยน้ ำมันได้ทันที กรณีไม่
สะดวกช ำระด้วยบัตรเครดิต ก็สำมำรถช ำระด้วยเงินสด หรือบัตรเติมน้ ำมันที่แคชเชียร์ 

- เปิดตัวสถำนีบริกำรน้ ำมัน สำขำเชียงคำน จังหวัดเลย ในรูปแบบร่วมสมัยแต่คงไว้ซ่ึงสถำปัตยกรรมท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมบรรยำกำศเมืองท่องเที่ยว พร้อมให้บริกำรผลิตภัณฑ์น้ ำมันทุกชนิด และธุรกิจเสริม เพิ่มจุดพักผ่อนเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก และสร้ำงควำมประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกำสสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ โดยรับ
สมัครเจ้ำหน้ำที่เป็นคนในท้องถิ่น ปตท. มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำย ตำม
แนวคิด PTT Life Station - Station for Life  

- เปิดตัวสถำนีบริกำรน้ ำมันครบวงจรในโครงกำร The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์ ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง ปตท. 
โดย บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRM) กับบริษัท เค.อี.แลนด์ จ ำกัด ภำยใต้แนวคิด PTT Greenergy Station ใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรเพื่อลดมลภำวะ เป็นโครงกำรน ำร่องในกำรใช้พลังงำนทดแทนที่สะอำด และ
ยั่งยืน มี Jiffy Plus Supermarket เต็มรูปแบบ และมีศูนย์บริกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันหล่อลื่น  PTT FIT Auto แบบครบวงจร ใน
ลักษณะ One Stop Service แห่งแรกของ ปตท. 

- ปตท. ร่วมกับ บริษัท ไทยสมำร์ทคำร์ด จ ำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ และธนำคำรกสิกรไทย เปิดโครงกำร “พัฒนำ
เครื่องรับบัตรในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ส ำหรับบัตรสมำชิกเซเว่นกำร์ด และบัตรสมำร์ทเพิร์สทุกประเภท” โดยสำมำรถช ำระค่ำ
น้ ำมันเชื้อเพลิงด้วยบัตรผ่ำนเครื่องรับช ำระเงิน (EDC) ของธนำคำรกสิกรไทย แทนกำรช ำระด้วยเงินสด นับเป็นอีกหนึ่งบริกำร
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เพื่อเพิ่มควำมสะดวก รวดเร็ว ด้วยนวัตกรรมใหม่ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เข้ำมำใช้บริกำรเติมน้ ำมัน ณ สถำนี
บริกำรน้ ำมัน ปตท. กว่ำ 800 แห่งทั่วประเทศ 

- ปตท. ร่วมกับ ธนำคำรกสิกรไทย เปิดโครงกำร “ยิ่งแลก ยิ่งประหยัด กับ KBank Reward Point ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน 
ปตท.” โดยให้ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สำมำรถใช้คะแนนสะสมช ำระค่ำน้ ำมัน แทนกำรช ำระด้วยเงินสด ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน 
ปตท. นับเป็นอีกหนึ่งบริกำรที่เพิ่มควำมสะดวกให้กับผู้บริโภค 

- ปตท. ร่วมกับ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด (ผู้ผลิต เอทำนอลในกลุ่มมิตรผล) ลงนำมควำมร่วมมือกำรเปิด
ศูนย์กลำงกำรผลิต และกำรกระจำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 อี 85 เพื่อให้สำมำรถผสมและจ่ำยน้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 อี 85 ตรงจำก
โรงงำนเอทำนอล โดยน ำร่องโครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กลำงกำรผลิต และกำรกระจำยแก๊สโซฮอล 95 อี 85 ณ โรงงำนเอทำนอล 
อ ำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ ด้วยก ำลังกำรผลิต 500,000 ลิตรต่อวัน  

- ปตท. ร่วมกับ มูลนิธิโครงกำรหลวง ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงมูลนิธิโครงกำรหลวง กับ 
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ในโครงกำรวิจัยและพัฒนำกำรปลูกและกำรผลิตกำแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน และโครงกำรซ้ือขำยเมล็ดกำแฟดิบ ณ สถำนีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ปตท. 
เล็งเห็นถึงศักยภำพในกำรวิจัย พัฒนำสำยพันธ์ุกำแฟอรำบิก้ำของมูลนิธิโครงกำรหลวง   จึงน ำมำสู่ร่วมมือระหว่ำง ปตท. กับ
มูลนิธิโครงกำรหลวง และขณะนี้คำเฟ่อเมซอนก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงคั่วกำแฟ ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรพร้อม
รองรับเมล็ดกำแฟจำกโครงกำรหลวงได้ในปี 2558  

- ปตท. ได้ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ ส ำหรับควำมร่วมมือในกำรขยำยตลำดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกับ บริษัท Shandong 
Huihua สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มยอดขำยส ำหรับสำธำรณรัฐประชำชนจีนให้มำกกว่ำ 13 ล้ำนลิตร 
ภำยในปี 2559 นับเป็นกำรพัฒนำ PTT Lubricants สู่ควำมเป็น Global Brand 

- ปตท. เป็นศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto เพื่อให้บริกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันหล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ ยำงรถยนต์ 
อะไหล่ต่ำงๆ บริกำรซ่อมบ ำรุงแบบ Light Maintenance รวมถึงบริกำรล้ำงอัดฉีด และ Car Detailing เช่น บริกำรเคลือบสี ล้ำงแอร์
แบบส่องกล้องเคลือบแก้ว เป็นต้น ณ ส้ินปี 2557 มีกำรเปิดศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto แล้วรวม 7 แห่งในประเทศ และ 1 แห่ง
ที่ประเทศกัมพูชำ 

- ปตท. จัดอบรมขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ให้แก่พนักงำนขับรถขนส่งที่มีสัญญำจ้ำงขนส่งกับ 
ปตท. โดยมีแผนจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2557 ได้เริ่มอบรมให้พนักงำนขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจ ำนวน 400 คน และปี 
2558 มีแผนอบมให้พนักงำนขนส่งน้ ำมัน จ ำนวน 1,000 คน เพื่อยกระดับมำตรฐำนของพนักงำนขนส่ง และลดอุบัติเหตุระหว่ำง
กำรขนส่งเพื่อให้ได้บรรลุเป้ำหมำย Zero Accident 

- ปตท. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงถังจัดเก็บและจ่ำยก๊ำซ LPG ณ คลังก๊ำซขอนแก่น และคลังก๊ำซสุรำษฎร์ธำนี แล้วเสร็จตำม
แผน พร้อมใช้งำน ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บก๊ำซ LPG ของคลังภูมิภำคเพิ่มอีกแห่งละ 3,000 ตัน ขณะที่ท่ำเรือ
คลังก๊ำซเขำบ่อยำ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2558 ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดควำมในกำรน ำเข้ำเป็น 250 ,000 
ตันต่อเดือน 

รางวัลแห่งความส าเร็จ 
- ปตท. รับ 3 รำงวัลใหญ่รัฐวิสำหกิจดีเด่นปี 2557 ประกอบด้วย รำงวัลประเภทองค์กร ได้แก่ รำงวัลกำรบริหำรจัดกำร

องค์กรดีเด่น รำงวัลนวัตกรรมดีเด่น ซ่ึง ปตท. รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรำงวัลผู้น ำองค์กรดีเด่น ซ่ึงมอบให้ซีอีโอ ปตท. รำงวัลที่ 
ปตท. ได้รับสะท้อนถึงศักยภำพกำรบริหำรของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในทุกมิติอย่ำงต่อเนื่อง 

- รำงวัลกำรบริหำรจัดกำรองค์กรดีเด่น ประจ ำปี 2557  พิสูจน์ควำมมั่นใจในองค์กรรัฐที่มีภำรกิจหลักในกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศจนสำมำรถก้ำวสู่เป้ำหมำยเป็นบริษัทขนำดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 100 บริษัทขนำดใหญ่ของ



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่40 

โลก อีกทั้งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับกำรจัดเป็นสมำชิก Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) ในกลุ่ม
ผู้ผลิตน้ ำมันและก๊ำซ (Oil and Gas Producer) แสดงถึงศักยภำพของ ปตท.ในฐำนะบริษัทของคนไทย และควำมเป็นพลังที่ยั่งยืน 

- รำงวัลนวัตกรรมดีเด่น  ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พิสูจน์ควำมสำมำรถองค์กรภำครัฐที่มีกำรส่งเสริมกำรใช้ควำมรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในกำรขับเคลื่อนองค์กร โดยปี 2557 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Green Amazon Bio Cup หรือแก้ว
กำแฟอเมซอนที่มีคุณสมบัติสำมำรถย่อยสลำย และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำงส่ งผลให้ ปตท.ได้รับ
รำงวัลนี้ 

- รำงวัลผู้น ำองค์กรดีเด่น พิจำรณำมอบให้ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถำวร ในฐำนะผู้บริหำรสูงสุดขององค์กรที่สำมำรถ
บริหำรจัดกำรองค์กรได้ประสบควำมส ำเร็จ มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกลและสำมำรถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  เน้น เทคโนโลยี ช้ันสูงในกำรด ำเนิน ธุรกิจ Technologically Advanced and Green National Oil Company 
(TAGNOC) แทนกำรพึ่งพำทรัพยำกรธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียว 

- สถำบัน JIPM ประเทศญี่ปุ่นได้ประกำศผลรำงวัล TPM  Award 2013 โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น และคลัง
ปิโตรเลียมบำงจำก ได้รับรำงวัล TPM  Award 2013 ระดับ Award for TPM Excellence (Excellence Award) 

-  ปตท. คว้ำรำงวัลวิจัยและพัฒนำ “R&D 100 Award 2014” โดยกำรยอมรับจำกวงกำรวิจัยและพัฒนำ ซ่ึงนิตยสำร
อินดัสเทรียล รีเสิร์ช จำกสหรัฐอเมริกำยกย่องให้ผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์พีทีทีดีเซลซีเอ็นจี (PTT DIESEL CNG) เป็น 1 ใน 100  
สุดยอดผลงำนด้ำนเทคโนโลยีจำกกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ “พีทีทีดีเซลซีเอ็นจี” เป็นเทคโนโลยีใหม่ ในกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ
ร่วมกับน้ ำมันดีเซลแบบเชื้อเพลิงร่วมส ำหรับรถยนต์ดีเซลขนำดเล็กหรือรถยนต์กระบะดีเซลที่น ำมำพัฒนำสู่เชิงพำณิชย์โดยควำม
ร่วมมือกับบริษัท สำมมิตร กรีนพำวเวอร์ จ ำกัด 

- ปตท. รับรำงวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งประเทศไทย” หรือ “The Most Powerful Brands of Thailand 2014” 
ในประเภท “Gas Station” จำกคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซ่ึงสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ได้รับ
รำงวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับเป็นอีกรำงวัลหนึ่งที่ตอกย้ ำควำมเป็นผู้น ำตลำดของ ปตท.  

- โครงกำรท่ำเทียบเรือน้ ำมันและก๊ำซของคลังปิโตรเลียมสงขลำ คลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี และคลังน้ ำมันภูเก็ต 
ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิ งแวดล้อม และมีกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมดีเด่นประจ ำปี 2557 (EIA Monitoring Awards 2014) ทั้งนี้ รำงวัล EIA Monitoring Awards เป็นรำงวัลใหญ่ที่สุด
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ที่แสดงถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นอย่ำงดี เป็นรำงวัลที่ภำครัฐและชุมชนให้ควำมเชื่อมั่น 

- ปตท. ได้รับมอบ “ใบรับรองสถำนภำพผู้ประกอบกำรระดับมำตรฐำนเออีโอ (AEO Certificate)” จำก อธิบดีกรม
ศุลกำกร ซ่ึง ปตท. นับเป็นหนึ่งใน 125 บริษัททั่วประเทศ ที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ผู้ประกอบกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกำกรก ำหนด ในประเภท “ เป็นผู้น ำของเข้ำ ผู้ส่งของออกระดับมำตรฐำนเออีโอ” ตำม
กรอบมำตรฐำนขององค์กำรศุลกำกรโลก (World Customs Organization : WCO) 

- ผลิตภัณฑ์ ปตท.ได้รับกำรรับรองฉลำก Carbon Footprint อีก 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ ำมันเบนซิน 91 น้ ำมันเบนซิน 95 
น้ ำมันแก๊สโซฮอล 91 อี 10 น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 อี 10 น้ ำมันแก๊สโซฮอล 95 อี 20  น้ ำมันหล่อลื่น PTT Performa Super 
Synthetic ขนำดควำมจุ 1 ลิตร และ 4 ลิตร รวมถึงได้รับกำรรับรองฉลำกผลิตภัณฑ์ (PTT Green for Life) แล้ว จ ำนวน 2 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ ำมัน แก๊สโซฮอล 95 อี 20 และ น้ ำมันดีเซล High Force Premium Diesel 

- คลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี ได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนระดับประเทศ ประจ ำปี 2557 โดยคลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี ได้รับรำงวัลเป็นระยะเวลำยำวนำน
ที่สุดในประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 18 
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2.2.2 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน  ามัน  
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ ำมันผ่ำนบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ

น้ ำมันอย่ำงครบวงจร ดังนี้ 
2.2.2.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 
PTT (Cambodia) Limited จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2543 ถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 ทนุจดทะเบียน 20 

ล้ำนเรียล ด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ใหแ้ก่ลูกค้ำในประเทศกัมพูชำ  
PTTCL มีบริษัทย่อย 1 บริษทั คือ PTT (Lao) Company Limited ด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ให้แก่ลูกค้ำในประเทศลำว 
(1) กำรจัดหำ 
 จัดหำน้ ำมันส ำเร็จรูป และน้ ำมันหล่อล่ืนโดยกำรซ้ือจำก ปตท. 
(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 

 PTTCL ได้เริ่มน ำเข้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันในประเทศกัมพูชำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2543 และขยำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตำมลักษณะธุรกิจ และมีปริมำณกำรจ ำหน่ำยในปี 
2555 – ปี 2557 ดังนี้ 
           หน่วย : ล้ำนลิตร 

ลักษณะธุรกิจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ค้ำปลีก 15.13 3.90  16.50 
อุตสำหกรรม/ค้ำส่ง 119.41  120.9 78.42 
น้ ำมันอำกำศยำน 40.54 48.0 51.80 
น้ ำมันหล่อล่ืน 0.09 0.02 0.02 
รวม 175.17  172.82 146.74 

 ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกบริษัทได้ขยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรในประเทศกัมพูชำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
บริษัทมีสถำนีบริกำรน้ ำมันรวม 18 แห่ง 

(3) กำรบริหำร 
 ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัท PTTCL ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4  คน โดยเป็นผู้บริหำรของ ปตท. 3 คน 
และเป็นผู้แทนจำกกระทรวงกำรคลัง 1 คน 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT (Cambodia) Limited และบริษัทย่อย ปี 2555 – ปี 2557 มีดังนี้ 

                             หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 273 260 254 
รำยได้รวม 274 261 255 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 270 256 252.53 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 4 5 2.47 
สินทรัพย์รวม 60 65 68 
หนี้สินรวม 44 44 44 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 16 21 24 
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2.2.2.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 
ปตท. ร่วมกับ Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จัดตั้งบรษิัทร่วมทนุจ ำนวน 4 บรษิัท สัดส่วนใน

กำรถือหุ้นร้อยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษทัขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2539 เพื่อด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และเช่ำคลังน้ ำมันในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟิลิปปนิส์ ต่อมำ บริษทั Coastal มีนโยบำยถอนตัวจำกธุรกิจน้ ำมันใน
ต่ำงประเทศ ปตท. จึงได้ซื้อหุ้นจำก Coastal ทั้งหมด เมื่อวนที่ 31 ธันวำคม 2546 ปตท.  และได้ปรับโครงสร้ำงกำรลงทนุใน
ประเทศฟิลิปปินส์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร  ปจัจบุันอยู่ระหว่ำงกำรปิดกิจกำร SBECL ซ่ึงมีบริษัทย่อย 2 บรษิัท 
คือ บรษิัท PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation (PTTPC) โดย ปตท. อยู่
ระหว่ำงกำรโอนหุ้นของ PTTTC และ PTTPC ไปเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRB) 

(1) กำรจัดหำ 
 จัดหำน้ ำมันส ำเร็จรปู และผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อล่ืน โดยกำรซ้ือจำก ปตท. และ บริษทั ปตท. ค้ำสำกล จ ำกัด (PTTT) 
(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 

 กลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำ สำยกำรบิน อุตสำหกรรม ผู้ค้ำส่ง 
และกำรขำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมันภำยใต้ชื่อ ปตท. ซ่ึงมีปริมำณกำรขำยปี 2555 – ปี 2557 ดังนี้ 
                        หน่วย : ล้ำนลิตร 

ลักษณะธุรกิจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
น้ ำมันอำกำศยำน 256.43 267.13 275.17 
อุตสำหกรรม 161.13 134.72 158.70 
ผู้ค้ำส่ง 326.72 337.97 536.39 
ขำยปลีก 82.49 85.84 101.75 
น้ ำมันหล่อลื่น 0.79 0.98 0.79 
รวม 827.56 826.64 1,072.93 

 ทั้งนี้ในธุรกิจค้ำปลีกบริษัทได้ขยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรน้ ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  
บริษัทมีสถำนีบริกำรทั้งหมด 80 แห่ง  

(3) กำรบริหำร 
 ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัท SBECL ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4 คน เป็นผู้บริหำรของ ปตท. ทั้งหมด  
(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ SBECL และบริษัทย่อย ปี 2555 – ปี 2557 มีดังนี้ 

                                                                                                              หน่วย : ล้ำนเปโซ 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 30,130 29,408 25,859 
รำยได้รวม 30,423 29,408 25,915 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 30,270 29,277 25,919 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 153 131 (4) 
สินทรัพย์รวม 10,148 10,702 9,343 
หนี้สินรวม 8,031 8,554 7,300 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,117 2,148 2,043 
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2.2.2.3 บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB) 
บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด เป็นบริษัทที่  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25 

พฤษภำคม 2550 เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกทั้งภำยในและภำยนอกสถำนีบริกำรน้ ำมันและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีบริษัทย่อย ได้แก่ 

1) บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRM) เพื่อด ำเนินธุรกิจบริหำรสถำนีบริกำรน้ ำมันและร้ำนสะดวก
ซ้ือ (PTTRB ถือหุ้นร้อยละ 100) 

2) บริษัท ปตท. บริกำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRS) เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรแรงงำนแก่ PTTRM (PTTRB ถือ
หุ้นร้อยละ 100) 

3) บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด (TLBC) เพื่อด ำเนินธุรกิจรับจ้ำงผสมและบรรจุน้ ำมันหล่อลื่น (PTTRB ถือหุ้น
ร้อยละ 51.05 และถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 48.95) 

บริษทั PTTRM และ PTTRS ด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ ำมนัและธุรกิจค้ำปลีกทั้งในและนอกสถำนีบริกำรน้ ำมัน 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. รวม 147 แห่ง สถำนีบริกำร NGV 1 แห่ง และมีร้ำนสะดวกซ้ือ (Jiffy) 
149 แห่ง นอกจำกนี้ยังมรี้ำน Joy (Café convenience) จ ำนวน 3 แหง่ และซุปเปอร์มำรเ์ก็ตอีก 1 แห่ง คือ Jiffy Plus Supermarket ที่ 
The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์ โดยมีสินค้ำ Private Brand ในนำม “Jiffy” และด ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนบคุลำกรส ำหรับ
ปฏิบตัิงำนในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. และร้ำนค้ำปลีกแก่ PTTRM 

(1) กำรจัดหำ 
 จัดซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นจำก ปตท. ส ำหรับสินค้ำในร้ำนสะดวกซ้ือจัดซ้ือ ทั้งจำกผู้ผลิต

โดยตรงและจำกผู้ค้ำส่ง โดยสินค้ำส่วนใหญ่ผ่ำนระบบศูนย์กระจำยสินค้ำของผู้ให้บริกำรเอกชน (Distribution Center) 
(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 

ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ซ่ึงพัฒนำเป็นสถำนีบริกำรที่ทันสมัยมี
บริกำรเสริม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทั้งมีธุรกิจค้ำปลีกนอกสถำนีบริกำรน้ ำมันและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้แก่ น้ ำมัน
เชื้อเพลิง ร้ำนสะดวกซ้ือ Jiffy ทั้งในและนอกสถำนีบริกำร ร้ำนสะดวกซ้ือ Joy ในสถำนีบริกำร NGV และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น        
เช่น สินค้ำ Private Brand ร้ำนกำแฟ Café Amazon และชำนมไข่มุก  Pearly Tea เป็นต้น 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำร PTTRB ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน โดยเป็นผู้บริหำร ปตท. 2 คน และผู้แทนจำก
กระทรวงกำรคลัง 1 คน 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTRB และบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด)ในปี 2555 –ปี 2557 เป็นดังนี้ 

                                                                                                             หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 43,645 44,195 43,000 

รำยได้รวม 43,759 44,567 43,101 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 43,565 44,243 43,163 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 194 324 (62) 

สินทรัพย์รวม 11,719 11,408 12,373 

หนี้สินรวม 7,760 7,126 6,328 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 3,959 4,282 6,046 
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2.2.2.4 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ากัด (TLBC) 
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย ปตท. สัดส่วนร้อยละ 48.95 กับ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก 

จ ำกัด สัดส่วนร้อยละ 51.05 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  กุมภำพันธ์  2540  เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรผสมและบรรจุ
ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ล้ำนบำท  

บริษัทมีโรงผสมน้ ำมันหล่อลื่นที่ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นตลอดจนกำรบรรจุผลิตภัณฑ์
และบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย มีระบบควบคุมที่สำมำรถติดตำมกำรท ำงำนได้ในทุกขั้นตอน โรงงำนได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถ
ท ำกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นคุณภำพสูง ตลอดจนกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในภำชนะขนำดเล็กได้ในอัตรำ 56  ล้ำนลิตรต่อปี รวมทั้ง
ติดตั้ง Loading Arm เพื่อท ำกำรจ่ำยน้ ำมันหล่อล่ืนทำงรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทสำมำรถผลิตน้ ำมันหล่อลื่นได้มำกกว่ำ 100 ชนิดและ
ควำมหลำกหลำยของบรรจุภัณฑ์ (SKU) มำกกว่ำ 200 SKU  

 (1) กำรจัดหำ 
 วัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วยน้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนที่ส่งมำโดยทำงรถยนต์จำกบริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (TLB) และ 

สำรเพิ่มประสิทธิภำพ (additives) มีกำรน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยผู้ว่ำจ้ำงผสม/บรรจุ เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบทั้งน้ ำมันหล่อลื่น
พื้นฐำนและ additives รวมทั้งกำรก ำหนดสูตรกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ให้กับ TLBC  

 (2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 บริษัทรับจ้ำงผสมและบรรจุน้ ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้ำ โดยมีปริมำณกำรผสมและบรรจุในปี2555 – 2557 เป็นดังนี้ 

                                  หน่วย : ล้ำนลิตร 

ผสม/บรรจุ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ผสม 61.83 65.13 64.37 
บรรจ ุ 56.91 59.50 49.19 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท TLBC ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน  4 คน เป็นผู้บริหำรของ ปตท. ทั้งหมด 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ TLBC ในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้ 
                        หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 139 140 125 
รำยได้รวม 148 147 5 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 116 121 111 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 32 27 19 
สินทรัพย์รวม 427 375 376 
หนี้สินรวม 85 31 28 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 342 344 348 

2.2.2.5 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 
บริษัทร่วมทุน Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. จัดตั้งบริษัทขึ้นวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2542 โดย ปตท. ได้จัดตั้งบริษัท

ร่วมกับบริษัท Keloil Bottling Sdn. Bhd. ในอัตรำส่วน 40 : 60 ตำมล ำดับ เพื่อด ำเนินธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ
มำเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย เรียกช ำระแล้ว 5.4 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย 
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บริษัทมีโรงบรรจุ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ Bachok และ Bukit ซ่ึงทั้ง 2 โรงบรรจุนี้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบรรจุแต่ละแห่ง 
3,000 เมตริกตันต่อเดือน 

(1) กำรจัดหำ 
 จัดหำ LPG จำก ปตท. และผู้ค้ำในประเทศมำเลเซีย 
(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ LPG เป็น 2 ประเภท คือ แบบถังที่บรรจุเพื่อกำรขำยปลีก  (Cylinder) และแบบถัง

ใหญ่ (Bulk)  
(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท KPL ประกอบด้วยกรรมกำรไม่เกิน 10  คน (เป็นตัวแทนจำก ปตท. จ ำนวน 4 คน และ

ตัวแทนจำก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จ ำนวน 6 คน) ปัจจุบันบริษัทมีกำรแต่งตั้งจ ำนวน 4 คน โดยเป็นผู้บริหำร ปตท. จ ำนวน 2 
คน และผู้แทนจำก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จ ำนวน 2 คน 

 (4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ KPL ปี  2555 – ปี 2557 มีดังนี้ 
          หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบรวม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 46 39 32 
รำยได้รวม 47 40 32 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 50 44 38 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (3) (4) (6) 
สินทรัพย์รวม 26 24 12 
หนี้สินรวม 32 33 27 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (6) (9) (15) 

2.2.2.6 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด (THAPPLINE) 
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 

8,749 ล้ำนบำท โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ปตท. กับบริษัทผู้ค้ำน้ ำมันในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 
36.44 เพื่อให้บริกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ  

(1) ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 
ปัจจุบันระบบท่อส่งน้ ำมัน Thappline ประกอบด้วย 3 เส้นทำงหลักคือ 
 ระบบท่อส่งน้ ำมันศรีรำชำ-สระบุรี มีควำมยำวทั้งส้ิน 255 กิโลเมตร สำมำรถขนส่งน้ ำมันได้ 26,000 ล้ำนลิตรต่อปี 

มีเส้นทำงเริ่มต้นจำกสถำนีส่งน้ ำมันต้นทำงศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี   ซ่ึงจะรับน้ ำมันจำกโรงกลั่นน้ ำมันเอสโซ่  โรง
กลั่นน้ ำมันไทยออยล์  คลังน้ ำมันของ ปตท. และคลังน้ ำมันของบริษัท ชลบุรี เทอร์มินัล จ ำกัด (BP/Q8) ไปยัง
ปลำยทำงที่คลังน้ ำมันล ำลูกกำและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งน้ ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นกำรได้ขยำยระบบท่อจำกคลังน้ ำมันล ำลูกกำไปยังท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ ระยะทำงประมำณ 38 กิโลเมตร สำมำรถส่งน้ ำมันอำกำศยำนได้ปริมำณ 3,000 กว่ำล้ำนลิตรต่อปี 

 ระบบท่อส่งน้ ำมันมำบตำพุด - ศรีรำชำ เป็นกำรได้ขยำยระบบท่อส่งน้ ำมันจำกศรีรำชำไปเช่ือมต่อยังโรงกลั่น
น้ ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และโรงกลั่นน้ ำมันของบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม             
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รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด ที่จังหวัดระยองมีควำมยำวท่อประมำณ 67 กิโลเมตร สำมำรถขนส่งน้ ำมันได้ประมำณ 7,200 ล้ำน
ลิตรต่อปี  

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 บริษัทให้บริกำรกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อแก่ผู้ค้ำน้ ำมันในประเทศไทย โดย Thappline มีคลังน้ ำมัน 2 แห่ง ที่อ ำเภอ
ล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี และที่อ ำเภอเสำไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรจ่ำยน้ ำมันไปยังปริมณฑล ภำคกลำง ภำคเหนือ 
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีท่อแยกไปยังคลังน้ ำมันของบริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ที่บริเวณ
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยที่ปริมำณกำรให้บริกำรในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้           
          หน่วย  :  ล้ำนลิตร 

ชนิดของน  ามันทีข่นส่ง ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
Base Gasohol 95 648 1,241 1,277 
Base Gasohol 91 779 1,153 1,282 
ULG - 263 197 
ULR 1,190 20 - 
Hi Speed Diesel 7,563 7,563 7,496 
JET A-1 3,110 3,277 3,335 

รวม 13,290 13,517 13,588 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท THAPPLINE ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด  10 คน เป็นผู้บริหำรของ ปตท. 4 คน และเป็น
ตัวแทนจำกผู้ถือหุ้นอื่น 6 คน 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ THAPPLINE ในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดงันี ้  

        หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,089 3,131 3,224 
รำยได้รวม 3,177 3,225 3,347 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 2,494 2,446 2,537 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 683 780 810 
สินทรัพย์รวม 31,908 31,110 31,671 
หนี้สินรวม 6,559 4,991 4,742 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 25,349 26,119 26,929 

2.2.2.7 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT Tank) 
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT Tank) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2552 โดยกำรถือหุ้นจำกบริษัท ปตท 

จ ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 2 ,500,000,000 บำท (หุ้นละ 100 บำท) มีวัตถุประสงค์
ในกำรจัดตั้งบริษัทเพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเก็บและขนถ่ำยเคมีภัณฑ์เหลว น้ ำมัน และก๊ำซส ำหรับลูกค้ำในกลุ่ม ปตท. 

บริษัทฯ ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ และบริกำร รับ-เก็บ-จ่ำย ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทกลุ่ม ปตท. ในเขตพื้นที่นิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยบริษัทเริ่มให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2554  มีท่ำเทียบเรือ 2 ท่ำ Maximum 
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Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสำมำรถรองรับผลิตภัณฑ์ผ่ำนท่ำได้สูงสุด 2 ,000,000 ตันต่อปี มี Throughput Rate 600,000 ตัน/ปี 
(Utilization 30%) และมีถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวทั้งส้ิน 8  ถัง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริกำร ได้แก่ Sulfuric Acid, Propylene, 
Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia, LPG และ NGL 

(1) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั  ณ วันที่  31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 4 ท่ำน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. ทัง้หมด 

(2) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Tank ในปี 2555 – ปี 2557 เปน็ดังนี ้

                           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 709 731 814 
รำยได้รวม 727 757 850 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 476 501 522 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 252 256 328 
สินทรัพย์รวม 4,462 4,495 4,547 
หนี้สนิรวม 1,643 1,480 1,265 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,819 3,016 3,282 

(3) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2552 บริษัทได้รับโอนสัญญำจำก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ท ำสัญญำกับกำรนิคมอุตสำหกรรม 

(กนอ.) ไว้ จ ำนวน 2 สัญญำ ได้แก่ สัญญำกำรใช้พื้นที่ภำยในบริเวณท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 1 ส่วนขยำย เนื้อที่
ประมำณ 57.8 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงคลังเก็บสินค้ำเหลว และสัญญำร่วมด ำเนินงำน เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด  

บริษัทฯ มีกำรลงทุนในโครงกำรใน ปี 2557 ดังต่อไปนี้ 
 โครงกำร NGL Pipeline  เพิ่มช่องทำงทำงกำรตลำดและศักยภำพด้ำนกำรบริกำรขนส่ง NGL ให้กับลูกค้ำของ

โรงแยกก๊ำซระยองทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมีปริมำณ NGL ผ่ำนท่อประมำณ 195,000 ตันต่อปี เริ่ม
ให้บริกำร ธันวำคม ปี 2557 

 โครงกำร Solvent Pipeline เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัทในกลุ่มปตท. ( SAKC - PTTTANK)  ในกำรเพิ่ม
จุดจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงเรือให้กับลูกค้ำ  มีปริมำณกำรให้บริกำรประมำณ 50,400 ตันต่อปี คำดว่ำจะเริ่มให้บริกำร
ได้ในช่วงกลำงปี 2558 

 โครงกำร Ammonia Truck Loading and Pipeline  เป็นกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดต้นทุนสินค้ำและค่ำขนส่งกำร
น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในกลุ่มบริษัท ปตท. และจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำรำยย่อย ในภำคตะวันออกของประเทศ
ไทย ซ่ึงคำดว่ำจะมีปริมำณประมำณ  8,000 –15,000 ตัน/ปี เริ่มให้บริกำร ธันวำคม ปี 2557  

 โครงกำร LPG Truck Loading เป็นโครงกำรที่ช่วยเพิ่มจุดจ่ำยผลิตภัณฑ์   LPG ให้กับลูกค้ำในพื้นที่ภำค
ตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดระยอง   จันทบุรี และตรำด ) มีศักยภำพในกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์ประมำณ 
120,000 ตันต่อปี จะเริ่มให้บริกำร โดยคำดว่ำจะสำมำรถให้บริกำรได้กลำงปี 2558 

 OSBL Pipe Rack  เป็นกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงส ำหรับวำงท่อ Pipe rack และ Pipe bridge เพื่อรองรับกำร
ขยำยตัวของบริษัทในอนำคต  และให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยนอก เริ่มให้บริกำร กรกฎำคม ปี 2557 
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2.2.3  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit) 
 ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน
ให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนกำรค้ำไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก ตั้งแต่ กำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวมเม็ด
พลำสติก) ตัวท ำละลำย เคมีภัณฑแ์ละผลิตภัณฑ์อื่นๆ อำทิ น้ ำมันปำล์มดิบ และกะลำปำล์ม เป็นต้น รวมทั้ง ให้บริกำรบริหำรควำม
เสี่ยงรำคำ และกำรจัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจที่มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็นบริษัทกำรค้ำสำกลข้ำม
ชำติช้ันน ำ สำมำรถสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน และสร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับประเทศ 
 ด้วยธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำสูง ต้องกำรกำรก ำกับดูแลที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกรำยละเอียด 
หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงวำงระบบควบคุมควำมเสี่ยงในลักษณะ 3 มิติ ซ่ึงเป็นระบบที่ Trading House ช้ันน ำในระดับ
สำกลใช้ (Best Practice) ประกอบด้วย 1) กำรควบคุมและก ำกับโดยนโยบำย กล่ำวคือ มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแล ก ำหนดกรอบ
กำรค้ำ/นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำและกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำ ควบคุมและติดตำมควำมเสี่ยงเป็นประจ ำ 2) กำรควบคุม
โดยโครงสร้ำงและหน้ำที่ กล่ำวคือ แบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back และใช้กำร
ตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) และ 3) กำรควบคุมโดยเทคโนโลยี กล่ำวคือ กำรใช้ระบบ Trading Control System ที่
เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สำมำรถควบคุมและตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ 
 หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ได้จัดตั้งบริษัทและตัวแทนในต่ำงประเทศ เพื่อขยำยตลำดกำรค้ำและมุ่งสู่กำรเป็น
ผู้น ำธุรกิจกำรค้ำปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภำค ได้แก่ บริษัท ปตท. ค้ำสำกล จ ำกัด (PTT International Trading Pte.Ltd: 
PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ส ำนักงำนตัวแทนใน
เมืองกวำงเจำ สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading Guangzhou Representative) และส ำนักงำนตัวแทนในกรุง
จำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ส่งผลให้ในปัจจุบัน หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ มีธุรกรรมกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงๆ มำกกว่ำ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก  

2.2.3.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ ์
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ แบ่งไดเ้ปน็ 5 ประเภท ดังนี ้

1)  น้ ำมันดิบ (Crude oil) 
น้ ำมันดิบเป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน คุณภำพของน้ ำมันดิบอำจแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของอินทรียสำรที่

เป็นต้นก ำเนิดและสำรประกอบอื่นๆที่อยู่ในน้ ำมันดิบนั้นๆ ในประเทศไทยมีแหล่งน้ ำมันดิบหลำยแหล่ง แต่เนื่องจำกปริมำณ
น้ ำมันดิบที่ขุดพบและน ำขึ้นมำใช้ในประเทศมีเพียงประมำณร้อยละ 10 ของควำมต้องกำรน้ ำมันดิบทั้งหมดของโรงกล่ันน้ ำมันใน
ประเทศไทย ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำน้ ำมันดิบจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศในตะวันออกกลำง 
เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โอมำน คูเวต ซำอุดิอำรเบีย เยเมน และกำตำร์ เป็นต้น และน้ ำมันดิบจำกกลุ่มประเทศตะวันออกไกล 
เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงน้ ำมันดิบจำกแหล่งอื่นๆ เช่น รัสเซีย อำเซอร์ไบจัน แอฟริกำใต้ และ อเมริกำใต้     
เป็นต้น 

2)   คอนเดนเสท (Condensate) 
 คอนเดนเสทหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว  เป็นก๊ำซธรรมชำติที่อยู่ในสถำนะก๊ำซเมื่ออยู่ใต้ดินภำยใต้ควำมดัน  แต่จะเปลี่ยน
สถำนะเป็นของเหลวเมื่อถูกน ำขึ้นมำอยู่บนผิวดิน ถือว่ำเป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสทที่ประเทศไทยใช้
ในปัจจุบันนั้นได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศกว่ำร้อยละ 75 และที่เหลือน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบันโรงกล่ันน้ ำมัน
ได้ใช้คอนเดนเสทมำกลั่นโดยตรงหรือผสมกับน้ ำมันดิบเพื่อใช้กลั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะเหมือนกับกำรกลั่นด้วยน้ ำมันดิบ      
ชนิดเบำ  
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3)   ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป (Oil Refined Product) 

 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป ได้แก่ น้ ำมันเบนซิน (Gasoline) น้ ำมันก๊ำด (Kerosene) น้ ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องบิน (Aviation Fuel) น้ ำมันดีเซล (Gasoil) น้ ำมันเตำ (Fuel oil) 

 น้ ำมันก่ึงส ำเร็จรปู ได้แก่ VGO, Decant oil, LSWR เป็นต้น 
 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline: NGL) 
 ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เช่น ยำงมะตอย (ASPHALT)  

4)   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และตัวท ำละลำย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 Feedstock & By-Product ได้แก่ Naphtha, Pygas 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์ ได้แก่ Ethylene, Propylene, C4 Raffinate, n-Butane, Diethylene glycol 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มอะโรเมติกส์ ได้แก่ Benzene, Toluene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane, 

Stylene monomer, BPA 
 เคมีภัณฑ์ ได้แก่  MTBE, Acetone 
 ตัวท ำละลำย ได้แก่ Methanol, DEG 

5)   ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจำกปโิตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น 
 ถ่ำนหิน (Coal) 
 น้ ำมันปำล์มดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง (Crude Palm Oil and Refined Products) และ กะลำปำล์ม 

(Palm Kernel Shell) 

2.2.3.2 การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

  ปตท. ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ จ ำแนกออกเปน็ 4 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 
1) ธุรกิจกำรค้ำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 
2) ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
3) ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และตัวท ำละลำย 
4) ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

1)   ธุรกิจกำรค้ำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ทั้งกำรจัดหำ น ำเข้ำ กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ที่เกี่ยวกับน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท ทั้ง
จำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศให้กับโรงกลั่นทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกำรวิเครำะห์หำโอกำสทำงกำรค้ำ  กำร
แลกเปลี่ยน  (Physical Swap) น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทเพื่อผลก ำไรและควำมสมดุลในระบบ  รวมทั้งกำรดูแลให้มีกำรใช้
น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตได้ในประเทศอย่ำงคุ้มค่ำ  

 (1) กำรจัดหำและกำรค้ำน้ ำมันดิบจำกแหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จำกกำรที่ประเทศไทยมีปริมำณน้ ำมันดิบในประเทศค่อนข้ำงจ ำกัดและมีสถำนะเป็นผู้น ำเข้ำน้ ำมันดิบ  ดังนั้น 

น้ ำมันดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยำกรที่ต้องใช้อย่ำงคุ้มค่ำที่สุด  ปัจจุบัน ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบในประเทศจำกแหล่งน้ ำมันดิบ 
ต่ำงๆ ได้แก่ สิริกิติ์ (เพชร) ก ำแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจำย บึงหญ้ำและบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วิเชียรบุรี) นำสนุ่นตะวันออก (เอ็นเอสอี) ปัตตำนี จัสมิน ทำนตะวัน เบญจมำศ บัวหลวง และสงขลำ โดย ปตท. จะซ้ือน้ ำมันดิบ
ในประเทศบำงส่วนจำกผู้ได้รับสัมปทำนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบดังกล่ำวให้กับโรงกล่ันน้ ำมันในประเทศ  
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(2) กำรจัดหำและกำรค้ำน้ ำมันดิบจำกแหล่งต่ำงประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบให้โรงกลั่นในประเทศที่ ปตท. ถือหุ้น รวมถึงกำรด ำเนินกำรขนส่งให้บำงส่วน โดย

โรงกลั่นที่ ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทให้ทั้งหมดได้แก่ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จ ำกัด) มหำชน(PTTGC)  
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP)  และบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) ส่วนโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหำให้
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ได้แก่ บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC) ซ่ึง ปตท.จัดหำให้ประมำณร้อยละ 36 
และจัดหำให้บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP) ประมำณร้อยละ 49.10  ทั้งนี้ ปตท. อำจสำมำรถขำยได้มำกกว่ำสัดส่วน
กำรถือหุ้น และอำจขำยน้ ำมันดิบและขนส่งให้กับโรงกลั่นอื่นที่ ปตท. มิได้ถือหุ้น ขึ้นอยู่กับกำรเสนอรำคำ กำรประมูล และ
เงื่อนไขทำงกำรค้ำต่ำงๆ 

ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบเพื่อน ำเข้ำให้แก่โรงกลั่นน้ ำมันทั้ง 5 แห่ง ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่คิดเป็นปริมำณทั้งส้ินเฉลี่ย
ประมำณร้อยละ 75 ของปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อกำรกลั่นของโรงกลั่นน้ ำมันทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยังท ำหน้ำที่เป็น 
Trading Arm ให้กับ ปตท.สผ. ส ำหรับน้ ำมันดิบทั้งในและต่ำงประเทศที่ ปตท.สผ. เข้ำร่วมลงทุน 

นอกจำกกำรจัดหำน้ ำมันดิบต่ำงประเทศเพื่อน ำเข้ำมำผลิตในประเทศไทย แล้ว ปตท. ได้มีกำร ซ้ือขำยน้ ำมันดิบ
ต่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ หรือที่เรียกว่ำธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นกำรจัดหำน้ ำมันดิบจำกประเทศผู้ผลิต
ทั่วโลก แล้วส่งไปขำยยังประเทศอื่นๆ ที่มีควำมต้องกำร ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งเป็นฐำนในกำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ 

 (3) กำรจัดหำและกำรค้ำคอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เป็นผู้จัดหำและขนส่งคอนเดนเสทให้โรงงำนปิโตรเคมีและโรงกล่ันภำยในประเทศ โดยมี PTTGC ซ่ึงเป็น

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นสำยอะโรเมติกส์ที่ใช้คอนเดนเสทเป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต  โดย 
ปตท. เป็นผู้รับซ้ือคอนเดนเสทจำกผู้ได้รับสัมปทำนในประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกแหล่งเชฟรอน (ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และ
บงกช และขำยคอนเดนเสทที่รำคำอ้ำงอิงตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม หำกปริมำณคอนเดนเสทที่ PTTGC ต้องกำรมีปริมำณลดลง 
ปริมำณคอนเดนเสทที่เหลือสำมำรถขำยให้แก่โรงกลั่นน้ ำมันในประเทศได้ ปัจจุบัน ปตท. ได้ขำยคอนเดนเสทส่วนหนึ่งให้กับ
โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่นบำงจำก  หรือหำกคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีกำรน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เช่น 
พม่ำ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

 ปริมาณการจัดหาน  ามันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท.  

                                                                                                                                                                                          หน่วย : ล้ำนบำร์เรล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ที่มำ : ปตท. 
 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

น้ ำมันดิบในประเทศ 27.7 8.5 36.6 10.9 38.6 12.5 
คอนเดนเสทในประเทศ 33.0 10.2 33.1 9.9 34.2 11.1 

น ำเข้ำน้ ำมันดิบ 171.5 52.8 147.2 44.0 158.0 51.2 

น ำเข้ำคอนเดนเสท 12.6 3.9 13.0 3.9 10.3 3.4 

กำรค้ำน้ ำมันดิบ/  คอนเดน
เสทระหว่ำงประเทศ 

79.7 24.6 104.5 31.2 67.3 21.8 

รวมทั งสิ น 324.5 100.0 334.4 100.0 308.4 100.0 
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2)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์น้ ำมันส ำเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

 ด ำเนินกำรจัดหำ น ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำระหว่ำงประเทศส ำหรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป น้ ำมันกึ่งส ำเร็จรูป  และ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำ ของ ปตท. ตลอดจนกำรวิเครำะห์หำโอกำสในกำรท ำกำรค้ำ กำร
แลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ปตท. จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงจำกโรงกลั่นใน
ประเทศในส่วนที่เกินควำมต้องกำรใช้ในประเทศเพื่อกำรส่งออกจำกโรงกลั่น ทั้งในส่วนที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ ได้แก่โรงกลั่นไทย
ออยล์ โรงกล่ัน PTTGC โรงกล่ัน SPRC  และโรงกลั่น IRPC โดยกำรเจรจำขอซ้ือตรงจำกโรงกล่ันหรือกำรเข้ำประมูลซ้ือจำกโรง
กล่ัน และในส่วนที่ ปตท. ไม่ได้ถือหุ้น โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำดโลก และได้รับก ำไรจำกส่วนต่ำงตำมกลไกตลำด
และกำรแข่งขัน  

  นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นสูง และ
กำรส่งออกก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปัจจุบัน ปตท. มีศักยภำพในกำร
ส่งออกผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก โดยรำคำซ้ือขำยจะเป็นไปตำมรำคำตลำดโลก  

3)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์ปิโตรเคม ีเคมีภัณฑ์ และตัวท ำละลำย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 ด ำเนินกำรจัดหำ น ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำระหว่ำงประเทศในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้นน้ ำและกลำงน้ ำ ทั้งในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์สำยอะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์และตัวท ำละลำย ครอบคลุมทั้งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หลัก และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีไม่รวมผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือโพลีเมอร์  ปตท. เป็นผู้ส่งออกหลักของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เหลือเกินควำมต้องกำรของ PTTGC ในสำยอะโรเมติกส์ อำทิเช่น Benzene และ Paraxylene  นอกจำกนี้ 
ปตท. ยัง เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำโดยเข้ำไปประมูลซ้ือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำก โรงงำนปิโตรเคมีอื่นๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
เพื่อกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรจำกกำรท ำกำรค้ำสำกลโดยครอบคลุมทุกภูมิภำคของโลก 

4)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์อื่นๆ 

 มีกำรขยำยธุรกรรมกำรค้ำถ่ำนหิน (Coal) และน้ ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil) และกะลำปำล์ม (Palm Kernel Shell) 
เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำในผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น โดยกำรใช้องค์ควำมรู้และเครือข่ำยทำงกำรค้ำปิโตรเลียมและ 
ปิโตรเคมีในกำรต่อยอดกำรค้ำไปยังผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

2.2.3.3 สายงานสนับสนนุการด าเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสำยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ดังต่อไปนี ้
1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ 
2) จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 

1)  กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk Management) 

 บริหำรควำมเสี่ยงรำคำจำกธุรกรรมกำรค้ำ กำรกลั่น กำรผลิต รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ทั้งกำรค้ำ
ในประเทศและกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้กับ ปตท. รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยท ำกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์ในตลำดกำรค้ำ
อนุพันธ์ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรท ำกำรค้ำและควำมผันผวนของรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยวิธีกำรท ำ Paper Swap หรือ 
Option เพื่อ Lock ก ำไรคงที่แน่นอน ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อปตท. 

 2)  จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ (International Chartering) 

 ปตท. จัดตั้งหน่วยจดัหำกำรขนสง่ต่ำงประเทศเป็นหน่วยเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนนิธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
โดยรับผดิชอบกำรจดัหำเรือขนสง่ และบริหำรจัดกำรเรือ Time Charter กำรน ำเข้ำส่งออกน้ ำมันดิบ น้ ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์
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พิเศษ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ีของหน่วยงำนภำยใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกกลุม่ ปตท. ทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อเปน็กำรเพิม่ศักยภำพในกำรแข่งขนัและกำรด ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร 

2.2.3.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหวา่งประเทศ  (International Trading)  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีมูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  รวมมูลค่ำทั้งส้ิน  

1,363,739ล้ำนบำท  
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลิตภณัฑ์ 

 

ผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 
(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 
(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 
(ล้าน
ลิตร) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ       
- น้ ำมันดิบ  951,900   43,686  962,386 45,612 849,370 41,739 

- คอนเดนเสท  164,339   7,913  154,335 7,549 148,566 7,297 
- น้ ำมันส ำเร็จรูป   365,085   17,555   292,113 15,302 299,163 15,863 

- ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  88,097   3,184  82,664 3,173 66,640 2,800 
รวมธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 

 1,569,421   72,338  1,491,498  71,636 1,363,739 67,699 

    ที่มำ: ปตท. 

ปตท.โดยหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศได้เล็งเห็นถึงโอกำสกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำ จึงได้จัดตั้งบริษัทและ
ส ำนักงำนตัวแทนในต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยและรองรับกำรขยำยตัวของธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตลอดจนกำร
ประสำนงำนกับลูกค้ำและคู่ค้ำของปตท. ที่ตั้งอยู่ในภูมิภำคทั่วโลกอย่ำงใกล้ชิด 

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

 บริษัท ปตท.ค้ำสำกล จ ำกัด  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 
2543 ณ ประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียน 6 ,100,000 เหรียญสิงคโปร์ และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัท  PTTT มี
วัตถุประสงค์ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำสำกลเต็มรูปแบบ ผ่ำนกำรเก็บ ผสมและจัดจ ำหน่ำย รวมทั้งกำรจัดหำกำรขนส่งทำงเรือและ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ Out-
Out Trading โดยมีธุรกรรมกำรค้ำที่ครอบคลุมกำรค้ำน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กำรค้ำพลังงำนที่
เกี่ยวข้อง และกำรด ำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  นอกจำกนี้ บริษัท PTTT ยังท ำหน้ำที่เป็น Trading Arm ให้กับกลุ่ม ปตท. ในกำร
แสวงหำแหล่งวัตถุดิบและตลำดใหม่ๆ ทั้งในและนอกภูมิภำค และสร้ำงรำยได้จำกต่ำงประเทศ  ตลอดจนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับกำรประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ของกลุ่ม ปตท. 

บริษัท PTTT มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) ส ำนักงำนตั้งอยู่ที่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มุ่งเน้นธุรกรรมแถบตะวันออกกลำงและ
แอฟริกำ และส ำนักงำนตัวแทน 2 แห่ง คือ ส ำนักงำนตัวแทนเมืองกวำงเจำ สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading 
Guangzhou Representative) ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกำรค้ำและข้อมูลทำงกำรตลำดในสำธำรณรัฐประชำชนจีนและภูมิภำค
ใกล้เคียง และส ำนักงำนตัวแทนกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ท ำหน้ำที่
ประสำนงำนกำรค้ำและข้อมูลทำงกำรตลำดในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภำคใกล้เคียง 
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 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท PTTT และบริษัทย่อย ปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้       

                                                                                                                                                      หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,145 11,570 11,646 
รำยได้รวม 6,147 11,574 11,649 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 6,184 11,570 11,634 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ (37) 4 15 
สินทรัพย์รวม 970 1,653 1,331 
หนี้สินรวม 975 1,654 1,317 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (5) (1) 14 

2.2.4 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่  

ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันผ่ำนบริษัทในเครือซ่ึง ปตท. มีกำรท ำธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป (Arm's 
Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท. เข้ำร่วมลงทุน มีดังนี้ 

ธุรกิจปิโตรเคม ี ธุรกิจการกลั่น 
1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 
3. บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 
4. บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 
5. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสตกิส์ จ ำกัด 
6. บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 
7. บริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 

1. บริษทั ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 
2. บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
3. บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  
4. บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
 

2.2.4.1 หน่วยธุรกิจปิโตรเคม ี

2.2.4.1.1  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  (PTTGC) 

บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) เป็นบริษัทที่ เกิดขึ้นจำกกำรควบรวมบริษัทตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่ำงบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท.                           
อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2554  และได้รับมำซ่ึง
ทรัพย์สิน หนี้  สิทธิ หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย เพื่อก้ำวขึ้นเป็น                        
แกนน ำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
48.89 ภำยหลังจำกกำรควบรวมบริษัทระหว่ำง PTTAR กับ PTTCH แล้วนั้น บริษัทใหม่จะคงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั้งสองบริษัท 
ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักตำมประเภทของธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ 
 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์ โดยมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2 ,888,000 ตันต่อปี แยกเป็น               

เอทิลีน 2,376,000 ตันต่อปี และโพรพิลีน 512,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ได้แก่           
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ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊ำซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) และ
ไฮโดรเจน  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยมีก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์รวม 
2 ,259 ,000 ตันต่อปี  แยกเป็น  พำรำไซลีน  1 ,195 ,000 ตันต่อปี  เบนซีน 662 ,000 ตันต่อปี                   
ไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันต่อปี ออร์โธไซลีน 66,000 ตันต่อปี โทลูอีน 60,000 ตันต่อปี และ 
มิกซ์ไซลีนส์ 76,000 ตันต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ โดยมีก ำลังกำรผลิต แบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก ได้แก่ เม็ด
พลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำม
หนำแน่นต่ ำ (LDPE) 300,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นต่ ำเชิงเส้น (LLDPE) 
400,000 ตันต่อปี และ เม็ดพลำสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตันต่อปี 

 ธุรกิจผลิต ภัณฑ์ เอทิลีนออกไซด์  โดยมีก ำลั งกำรผลิตแบ่ งตำมประเภทผลิต ภัณฑ์ดั งนี้   
โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) 395,000 ตันต่อปี เอทำนอลเอมีน 50,000 ตันต่อปี และอีทอกซีเลท 
50,000 ตันต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ  โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้  เมทิล 
เอสเทอร์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์ 380,000 ตันต่อปี  กลีเซอรีน /ไตรอะซิติน 107,000 ตันต่อปี     
แฟตตี้แอซิด 315,000 ตันต่อปี โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 53,500 ตันต่อปี และพลำสติกชีวภำพโพลีแลค
ไทด์(PLA) 75,000 ตันต่อปี  

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์
ดังนี้ ฟีนอล 120,000 ตันต่อปี บิสฟีนอล เอ 90,000 ตันต่อปี โทลูอีนไดไอโซไซยำเนต(TDI) 63,750 
ตันต่อปี เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยำเนตและอนุพันธ์ 17,850 ตันต่อปี 

 กลุ่ม 2 ธุรกิจกำรกล่ันน้ ำมันและจัดหำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป 
 ด ำเนินกำรกลั่นน้ ำมัน และจัดหำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป โดยมีก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บำร์เรลต่อวัน และสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภำพสูงได้หลำยประเภท
ด้วยก ำลังกำรผลิตรวม 228,000 บำร์เรลต่อวัน ได้แก่ น้ ำมันส ำเร็จรูปชนิดเบำ ประกอบด้วย ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทำชนิดเบำ และรีฟอร์เมท น้ ำมันส ำเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบำ ประกอบด้วย น้ ำมันอำกำศยำน 
น้ ำมันดีเซล และน้ ำมันส ำเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบด้วย น้ ำมันเตำ 

 กลุ่ม 3 ธุรกิจกำรให้บริกำรและอื่นๆ 
 สำธำรณูปกำร ประกอบด้วย ไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำใช้ในอุตสำหกรรม 
 งำนบริกำรเก็บและขนถ่ำยผลิตภัณฑ์ 

โรงงำน  PTTGC คงไว้ซ่ึงโรงงำนเดิมของทั้งสองบริษัท โดยตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง  

(1) กำรจัดหำวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทำชนิดเบำ และ                      

รำฟฟิเนท ทั้งนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่จะจัดหำจำกแหล่งภำยในประเทศ โดย ปตท.เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำตขิองปตท. ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบระยะยำว ในส่วนของแนฟทำชนิดเบำและรำฟฟิเนทเป็นผลิตภัณฑ์ภำยในบริษัท 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ 1 ) น้ ำมันดิบ โดยน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ  2) คอนเดนเสทจัดหำในประเทศและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศบำงส่วน   โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบให้  
ตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 ตำม
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ชนิดและปริมำณที่ PTTGC ก ำหนด ด้วยรำคำตลำดส ำหรับคอนเดนเสท ปตท.ท ำสัญญำซ้ือขำยคอนเดนเสทระยะยำวกับ PTTGC 
โดย ปตท.เป็นผู้จัดหำคอนเดนเสท โดยอิงกับตะกร้ำรำคำน้ ำมันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโอเลฟินส์ PTTGC มีสัญญำซ้ือขำยโอเลฟินส์ระยะยำวกับกลุ่มโรงงำนผลิตปโิตรเคมีขั้นต่อเนื่อง 

ซ่ึงส่วนใหญ่เปน็ผู้ถือหุ้นหรือเปน็บริษทัร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษทั ทั้งนี้ PTTGC ได้สวมสิทธิมำจำกสัญญำเดิมของบริษทั  
ปิโตรเคมีแหง่ชำติ จ ำกัด (มหำชน) และ บรษิัท ไทยโอเลฟินส์ จ ำกัด (มหำชน)  

ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลำสติก  PTTGC ได้ท ำสัญญำกับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ (Domestic Agent) และกับ                  
คู่ค้ำสำกล (International Trader) เพื่อจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกภำยใต้เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ “InnoPlus” โดย PTTGC ได้จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดผ่ำนบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง PTTGC  ปตท. 
และ IRPC ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินธุรกิจทำงกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ทั้งในและต่ำงประเทศให้กับบริษัทในกลุ่ม
ปตท. 

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ PTTGC ได้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมดผ่ำน ปตท. ภำยใต้สัญญำระยะยำว โดย ปตท. 
เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ของ PTTGC  และให้ PTTGC เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำโดยตรง 

ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป PTTGC ได้จ ำหน่ำยตำมสัญญำรับซ้ือผลิตภัณฑ์ (Product Offtake Agreement) โดย 
ปตท. จะต้องรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจำก PTTGC ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ตำมก ำลังกำรผลิตใน
ปัจจุบัน ด้วยรำคำตลำดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์จำก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 
PTTGC ร้อยละ 100 ของปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ PTTGC ผลิตได้จำกหน่วยนี้ 

(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรของ PTTGC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน โดยเป็นผู้บริหำร

และตัวแทนจำก ปตท. จ ำนวน 6 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งผู้บริหำรของ PTTGC ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย  

(4) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบของ PTTGC ในปี 2555 - ปี 2557 เป็นดังนี ้

             หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 565,617 552,881 574,010 
รำยได้รวม 571,973 558,440 580,031 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) /1 537,972 525,163 564,995 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ/ิ2 34,001 33,277 15,036 
สินทรัพย์รวม 436,062 432,362 404,752 
หนี้สินรวม 198,017 187,129 162,876 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 238,045 245,233 241,876 

  ท่ีมำ :  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
/1    รวมรำยกำรภำษีเงินได้ ปี 2555 จ ำนวน 1,416  ล้ำนบำท  ปี 2556 จ ำนวน 1,976  ล้ำนบำท และปี 2557 จ ำนวน 559 ล้ำนบำท 
/2    ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  โดยก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ  ปี 2555 จ ำนวน 448 ล้ำนบำท ปี 2556  จ ำนวน  (436)   ล้ำนบำท และ ปี 2557 จ ำนวน (1,503)  ล้ำนบำท 
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 2.2.4.1.2  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด (PTTPM) 

(1) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2548 เพื่อประกอบธุรกจิด้ำนกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์โพลีเมอร์ทั้งในและ 
ต่ำงประเทศให้กบับรษิัทในกลุ่ม ปตท. ด้วยทนุจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท  ปัจจุบนัผู้ถือหุ้นประกอบดว้ย ปตท. , PTTGC  และ 
IRPC ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 ตำมล ำดับ  

         ในส่วนของกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ PTTPM รับผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก และผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงงำนผลิต
เม็ดพลำสติกของ PTTGC, รับเม็ดพลำสติก PP จำกโรงงำนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) และเม็ดพลำสติก PS จำก
โรงงำนบริษัทไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด (TSCL) นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังจัดหำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์เม็ด
พลำสติกชีวภำพ เช่น  EVA, PC , PLA และ PBS  และอื่นๆ จำกกำรน ำเข้ำมำจัดจ ำหน่ำยเพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
         PTTPM จัดจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย(Agents) 

และขำยตรง  

(3) กำรบริหำร 
        คณะกรรมกำรบริษัท PTTPM  ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 9 คน โดยเป็น

ผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน  5  คน  

 (4)   กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPM ในปี 2555 -  ปี 2557 เป็นดังนี ้       
                                         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 70,919 76,348 90,366 
รำยได้รวม 71,133 76,666 90,593 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 70,990 76,404 90,456 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 143 262 137 
สินทรัพย์รวม 8,084 9,203 8,888 
หนี้สินรวม 7,459 8,313 7,949 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 625 890 939 

 2.2.4.1.3 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) 
 ก่อตั้งเมื่อวันที่  8 ธันวำคม 2526 เพื่อประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) 750,000 
ตันต่อปี โดยโรงงำนตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
  ปัจจุบันผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. กลุ่มนักลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. ในสัดส่วนกำรถือหุ้น
ร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตำมล ำดับ 

(1) กำรจัดหำวัตถุดบิ 
 วัตถุดิบหลักของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซ่ึงจัดหำภำยในประเทศภำยใต้สัญญำซ้ือขำย             
ระยะยำว 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 บริษัทฯ จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
66:34  
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 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท HMC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 10 คน โดยเป็นผู้บริหำรและ
ตัวแทนจำกปตท. จ ำนวน 4 คน  และปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของบริษัทฯ ตำม
ข้อตกลงที่มีระหว่ำงผู้ถือหุ้น   
 (4)    กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั HMC ในปี 2555 –  ปี 2557 เป็นดงันี ้    

                                             หน่วย: ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 30,360 31,314 36,832 
รำยได้รวม 30,741 31,936 37,310 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 27,240 29,329 32,634 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 3,501 2,607 4,676 
สินทรัพย์รวม 42,063 41,882 38,966 
หนี้สินรวม 15,690 15,173 13,437 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 26,373 26,709 25,529 

 (5) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
       บริษัทฯ มีแผนกำรลงทุนในโครงกำร PDH Debottleneck Project เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต Propylene อีก 45,000  ตัน

ต่อปี จำก 310,000 เป็น 355,000 ตันต่อปี และ PP Line 3 Debottleneck Project เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต PP อีก 100,000 ตันต่อปี 
จำก 300,000 เป็น 400,000 ตันต่อปี  

 2.2.4.1.4  บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) 
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2549 เพื่อผลิตสำร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล์) ก ำลังกำรผลิต 200,000 ตันต่อปี 

ซ่ึงน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเส้ือผ้ำ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและโรงงำนผลิตสำร Methyl 
Methacrylate (MMA : เมทิลเมตะคริเลต) ก ำลังกำรผลิต 70 ,000 ตันต่อปี ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA 
เป็นโรงงำนแรกของโลกที่ใช้ก๊ำซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสำรอะคริโลไนไตรล์แทนกำรใช้โพรพิลีน ที่ตั้งของโรงงำนอยู่
ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก จังหวัดระยอง  เพื่อรองรับควำมต้องกำรของสำร AN  และ MMA ในประเทศ และเพิ่ม
ปริมำณกำรส่งออกต่ำงประเทศ  

 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. , Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และ Marubeni Corporation ใน
สัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 48.50 : 48.50 : 3  ตำมล ำดับ 

(1) กำรจัดหำวัตถุดิบ 
                   ใช้ก๊ำซโพรเพนจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของปตท.  และ Acetone จำก บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 

(PPCL) เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต 
(2)     กำรจัดจ ำหน่ำย 

                    เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในไตรมำส 1 ปี 2556 บริษัทฯ จ ำหน่ำยสำร Acrylonitrile (AN) ในประเทศ
และส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 : 35 และ จ ำหน่ำยสำร Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศและส่งออก
ต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 : 76  
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(3)     กำรบริหำร 
  คณะกรรมกำร PTTAC ณ วันที่  31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยเป็น
ผู้บริหำรและตัวแทนจำกปตท. จ ำนวน 3 คน และ ปตท. ได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมข้อตกลงที่มี
ระหว่ำงผู้ถือหุ้น 

(4)     กำรเงิน 

          ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTAC ปี 2555 – ปี 2557 เป็นดงันี ้
                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,279 9,954 15,321 
รำยได้รวม 1,281 10,327 15,701 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 1,975 13,295 15,219 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (694) (2,968) 482 
สินทรัพย์รวม 31,125 30,154 30,174 
หนี้สินรวม 18,295 20,292 19,830 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 12,830 9,862 10,344 

  2.2.4.1.5 บริษัท  พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2549  โดย ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้นทั้งหมดแต่ผู้เดียว เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์แบบครบ
วงจรทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์   กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรบริหำรกำรจัดส่งสินค้ำ
ของกลุ่มบริษัท ปตท. ทั้งทำงรถยนต์ รถไฟ และทำงเรือ  ด้วยระบบกำรจัดกำรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริษัทฯ สำมำรถ
ให้บริกำรงำนโลจิสติกส์ส ำหรับเม็ดพลำสติกประมำณ 2 ล้ำนตันต่อปี  และจะขยำยกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท.  

วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์  ขึ้นนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำน 
โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษัทปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในรำคำที่แข่งขันได้ในตลำด และมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ และ
ทันสมัย ซ่ึงจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในด้ำน Achieve Cost Competitiveness และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.   

ศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศของ PTTPL ตั้งอยู่บนพื้นที่ 88 ไร่ ณ ต ำบล มำบตำพุด จังหวัดระยอง  มีเนื้อที่ในกำร
จัดเก็บและกระจำยสินค้ำประมำณ 95,768 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกลุ่ม ปตท.  

(1) กำรบริหำรจดักำรบรรจุภัณฑ์ และกำรบริหำรคลงัสินค้ำ 
  PTTPL ให้บริกำรด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์และบริหำรคลังสินค้ำ โดยผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศที่มำบตำพุด และให้บริกำรในสถำนประกอบกำรของลูกคำ้ในกลุ่ม ปตท. เช่น PTTGC, HMC  และ PPCL เป็นตน้ 

(2) กำรขนส่งสินค้ำ 
PTTPL ให้บริกำรขนส่งเม็ดพลำสติกและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้บริกำรขนส่งแบบ 

Multi Modal ทั้งทำงรถยนต์ รถไฟ และทำงเรือ 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่59 

(3)   กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัท PTTPL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บริหำรจำก 

ปตท. ทั้งหมด  นอกจำกนี้  ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท . เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ PTTPL ซ่ึงรวมถึง
กรรมกำรผู้จัดกำร  

(4)   กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPL ปี 2555 - ปี 2557 เป็นดงันี ้

     หน่วย : ล้ำนบำท    

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,668 1,720 1,968 
รำยได้รวม 1,682 1,736 1,985 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 1,282 1,359 1,570 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 400 377 415 
สินทรัพย์รวม 3,195 3,392 3,323 
หนี้สินรวม 1,285 1,105 765 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,910 2,287 2,558 

 2.2.4.1.6  บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PTTMCC) 

คณะกรรมกำรปตท.ในกำรประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554 มีมติเหน็ชอบให้ ปตท. 
จัดตั้งบรษิัทร่วมทนุกับบริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพชนิด                       
พอลิบิวทิลนีซัคซีเนต (Polybutylene Succinate หรือ PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมและสำมำรถสลำยตัวได้
ภำยในอุณหภูมิปกต ิ

(1) ปตท. และ MCC ได้ร่วมกันจัดตั้งบรษิัท พีททีี เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTT MCC Biochem Company 
Limited หรือ PTTMCC) เมื่อวันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 360 ล้ำนบำท ต่อมำได้มีกำรเพิ่มทุนเป็น 1,860 ล้ำน
บำท โดย ปตท. และ MCC ถือหุ้นฝ่ำยละเท่ำกัน  ในระหว่ำงปี 2554 – วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บรษิทัฯได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงันี้ 

 เริ่มด ำเนนิกำรก่อสร้ำงโรงงำนเมือ่เดือนกุมภำพันธ์ 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรก่อสร้ำงที่ 97%  คำดว่ำจะทดลองเดินเครื่องและเริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ภำยในไตรมำส 2/2558 

 ลงนำมในสัญญำซ้ือวัตถุดิบ (BSA supply agreement) กับ Bioamber Sarnia Inc. เมื่อเดือนเมษำยน 2557  

 Pre-marketing เพื่อพัฒนำตลำด PBS 

                       (2)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 6 คน ประกอบด้วยผูบ้ริหำรจำกปตท.จ ำนวน 3 คน และ 
MCC จ ำนวน 3 คน โดยผู้บรหิำรจำก MCC ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ ผูบ้ริหำรจำกปตท. ด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรผู้จัดกำรบรษิัทฯ 

       (3) กำรจัดหำวัตถุดิบ 

        สำรตั้งต้นหลักทีใ่ช้ในกำรผลิต PBS ได้แก่ Bio-Succinic Acid(BSA) และสำร 1,4 Butanediol (BDO) โดยระหว่ำง
ช่วงที่โรงงำน BSA ยังไม่แล้วเสร็จ บริษทัฯจะน ำเข้ำ BSA มำใช้ในกำรผลิต  และในส่วนของ BDO นั้นระยะแรกบริษทัฯมคีวำม
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จ ำเปน็ต้องน ำเข้ำ  ทั้งนีบ้รษิัทฯมแีผนทีด่ ำเนินกำรพิจำรณำกำรลงทุนโครงกำรผลิต  BSA และ Bio-based BDO ในประเทศไทย 
โดยจะตดิตำมกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตกับผู้พัฒนำต่อไป 

      (4) กำรเงิน 
        ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี ้

                                                                         หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - - - 
รำยได้อื่น 8 23 6 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 37 118 163 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (29) (95) (157) 
สินทรัพย์รวม 329 1,646 2,661 
หนี้สินรวม 6 139 1,091 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 323 1,507 1,570 

2.2.4.1.7  บริษัท พทีีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด (PTTPMMA) 
  คณะกรรมกำรบริษทัฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จดัตั้งบริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 

จ ำกัด (PTTPMMA) เพื่อลงทนุในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) ขนำดก ำลัง
กำรผลิต 40,000 ตันต่อปี รวมถึงผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกดังกล่ำว  

(1) ปตท.ไดจ้ัดตัง้บรษิัท พีททีี  พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 โดยปตท.                
ถือหุ้น  100%  ด้วยทุนจดทะเบียน  660 ล้ำนบำท  

          (2)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 3 คน เปน็ผู้บรหิำรจำกปตท.ทัง้หมด  นอกจำกนี้ปตท.  

ยังได้มอบหมำยให้ผูบ้รหิำรจำกปตท.เข้ำด ำรงต ำแหนง่ผูบ้ริหำรของ PTTPMMA ซ่ึงรวมถึงรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร  
             (3) กำรจัดหำวัตถุดิบ 

PTTPMMA อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบหลักในกำรผลิต PMMA ได้แก่ Methyl Methacrylate 
(MMA) กับบริษทั PTT Asahi Chemical Company (PTTAC) 
                          (4) กำรด ำเนินงำน 

จำกสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำเม็ดพลำสติก PMMA ในช่วงปี 2556-2557 ที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญรวมทั้ง
รำคำค่ำก่อสร้ำงที่เกินวงเงินประมำณกำร ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของโครงกำรฯ PTTPMMA จึงต้อง
ด ำเนินกำรทบทวนและปรบัปรุงแผนกำรลงทุน ดงันี้ 

 ด้ำนเทคโนโลยี : ด ำเนินกำรออกแบบให้ครบตำมสัญญำ license เทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA  ที่ได้
จัดซื้อจำกบริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation ประเทศญี่ปุ่น  

 ด้ำนวิศวกรรม : แจ้งยกเลิกกำรประมูลงำนก่อสร้ำงโรงงำน และอยู่ระหว่ำงกำรทบทวนกำรออกแบบโรงงำน
เบื้องต้น (Basic Engineering Design) เพื่อลดค่ำก่อสร้ำงโรงงำนลง 

 ด้ำนส่ิงแวดล้อม – อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนผลกระทบต่อรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนแผนและนโยบำยทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ในกรณีที่ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบ
งำนก่อสร้ำง  

 ด้ำนวัตถุดิบ สำธำรณูปโภค และที่ดิน : อยู่ระหว่ำงติดต่อและเจรจำกำรซ้ือ-ขำย วัตถุดิบ, สำธำรณูปโภค ที่ดิน  
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 ด้ำนกำรขำยผลิตภัณฑ์ : อยู่ระหว่ำงเจรจำสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ PMMA กับบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง 
จ ำกัด (PTTPM) 

 ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ : ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำ PMMA เกรดพิเศษกับ
สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

 กำรส่งเสริมกำรลงทุน : ส่งแบบแจ้งยืนยันกำรด ำเนินโครงกำรฯ รอบปทีี่ 1 ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน ตำมเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมฯ ที่ได้รบัอนุมัต ิ

(5)  กำรเงิน 
                        ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2556  และ ปี 2557  เป็นดังนี ้

                                                                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน 17 มิ.ย.- 31 ธ.ค.2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - - 
รำยได้อื่น 0.87 1.63 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 2.41 18.46 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ                (1.54) (16.83) 
สินทรัพย์รวม                  250 152 
หนี้สินรวม                    87 5 
ส่วนของผู้ถือหุน้                   163 147 

2.2.4.2 หน่วยธุรกิจการกลั่น  
ปตท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ ำมันผ่ำนบริษัทในเครือ 4 บริษัทได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 

(TOP) บริษัท สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC) บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) และบริษัท 
ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC)  

ปตท. ด ำเนินธุรกิจขำยน้ ำมันดิบที่ ปตท. จัดหำมำจำกแหล่งน้ ำมันในประเทศและต่ำงประเทศให้กับโรงกล่ันและ
รับซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจำกโรงกล่ันเพื่อจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำของกลุ่มธุรกิจน้ ำมัน ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วปริมำณผลิตภัณฑ์
น้ ำมันส ำเร็จรูปที่ ปตท. รับซื้อจะอ้ำงอิงจำกสัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ในโรงกล่ันนั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลำสำมปี ที่ผ่ำนมำ โรงกลั่นน้ ำมันของแต่ละบริษัทในเครือ ปตท.  มีก ำลังกำรกล่ันและอัตรำกำรใช้
ก ำลังกำรกล่ันที่เกิดจำกกำรน ำน้ ำมันดิบเข้ำกลั่น ดังนี้ 

                                                                                                             หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

 
 

โรงกลั่น 
 
 

 
 

ก ำลัง 
กำรกลั่น
น้ ำมันดิบ 

ปี 2555 ปี 2556  ปี 2557 
ปริมำณ 
น้ ำมันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใช้กลั่น 

อัตรำกำร 
ใช้ก ำลัง 
กำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
น้ ำมันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใช้กลั่น 

อัตรำกำร 
ใช้ก ำลัง 
กำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
น้ ำมันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใช้กลั่น 

อัตรำกำร 
ใช้ก ำลัง 
กำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

TOP /1 275 278 101 280 102 269 98 
SPRC/2 155 161 104 161 104 141 91 
BCP/3 120 77 64  102  85 84 70 
IRPC /4 215 175 81 181 84 172 80 
PTTGC/5 145 146 100 132 91 147 102 

            ที่มำ : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน, กลุ่ม ปตท. 
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 /1 ในปี 2555  TOP หยุดเดินเครื่องหน่วยต่ำงๆ เพื่อท ำกำรซ่อมบ ำรุงตำมวำระ ได้แก่ หน่วยก ำจัดสำรปนเปื้อนในน้ ำมันดีเซลที่ 2 (HDS2: 
Hydrodesulfurization2) พร้อมเปลี่ยนสำรเร่งปฏิกิริยำระหว่ำงวันที่ 4 – 17 พ.ค. 55  หน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่ 1 (CDU-1) หน่วยก ำจัดสำร
ปนเปื้อนในน้ ำมันเบนซินที่ 1 (HDT-1) และหน่วยกลั่นสุญญำกำศที่ 1 (HVU-1) ระหว่ำงวันที่ 15 ส.ค. - 10 ก.ย.55 

  ในปี 2556 หยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยสำรเร่งปฏิกิริยำที่ 1 (CCR-1) ระหว่ำงวันที่ 21-31 ม.ค.56 และหยุดซ่อมบ ำรุงหน่วย
กลั่นน้ ำมันดิบที่ 2 (CDU-2) รวมทั้งหน่วยก ำจัดสำรปนเปื้อนในน้ ำมันเบนซินที่ 2 (HDT-2) ระหว่ำงวันที่ 5-20 พ.ค. 56 และหน่วยเพ่ิม
ออกเทนด้วยสำรเร่งปฎิกิริยำที่ 2 (CCR-2) ระหว่ำงวันที่ 1-21 พ.ค. 56 

  ในปี 2557 หยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผนในหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบหน่วยที่ 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) หนว่ยเพ่ิมออกเทนด้วย
สำรเร่งปฏิกิริยำหน่วยที่ 1 (Continuous Catalyst Regeneration Platformer Unit - 1: CCR-1) และหน่วยย่อยอ่ืนๆ รวมทั้งหน่วยผลิต
สำรอะโรเมติกส์ตั้งแต่กลำงเดือนมิถุนำยนถึงปลำยเดือนกรกฎำคม 2557 

 /2 ในปี 2555 SPRC หยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยกลั่น RFCCU วันที่ 24-26 ม.ค. 55 และ 13-17 ส.ค. 55  เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 8 วัน หยุดซ่อมบ ำรุง
หน่วยกลั่น DHTU วันที่ 13-27 มี.ค. 55 เป็นเวลำ 15 วัน และหยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยกลั่น  NHTU ช่วง 22 -30 ต.ค. 55 เป็นเวลำทั้งสิ้น 9 
วัน 

  ในปี 2556 หยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยกลั่น RFCCU วันที่  20-24 มิ.ย. 56 เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 5 วัน 
  ในปี 2557  หยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ในวันที่ 8 ก.พ. – 18 มี.ค. เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 38 วัน และ หยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยกลั่น RFCCU วันที่ 

1 มิ.ย. – 3 มิ.ย. เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 3 วัน  
 /3 ปี 2555 BCP หยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี  ในวันที่ 25 พ.ค. -23 มิ. ย. 55 จ ำนวน 30 วัน และหยุดซ่อมแซมหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่ 3 ก ำลัง

ผลิต 80 พันบำร์เรลต่อวันเนื่องจำกอุบัติเหตุติดไฟในหอแยกน้ ำมันก๊ำด วันที่ 4  ก.ค. – 5 พ.ย. 55 จ ำนวน 125 วัน 
                         ป ี2557 หยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลั่นตำมแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีรวมถึงมีกำรเปลี่ยนหอกลั่นใหม ่(100 KBD) ทดแทนหอกลั่นเดิม   
                        (80 KBD) ของหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่ 3 โดยใช้เวลำทั้งสิ้น 46 วัน (พ.ค. – 15 มิ.ย. 57) 
 /4 ในปี 2557 IRPC หยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีและเหตุเพลงิไหม้หน่วยผลิต VGOHT (Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit) เมื่อวันที่ 9 

มิ.ย. 57 
 /5 ปี 2556  PTTGC  มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนระหว่ำงวันที่  15 พ.ค. – 21 มิ.ย. เป็นเวลำรวม  38 วัน และหยุดซ่อมบ ำรุงหน่วย 

Hydrocracking Unit ระหว่ำงวันที่ 3-11 ก.ค. เป็นเวลำ 9 วัน  
 

โดยโรงกล่ันมีกำรผลิตผลติภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรปูออกมำ ในปี 2555 –ปี 2557 ดังนี ้
                                                                                                                                    หน่วย : ล้ำนบำร์เรล 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 20 19 17 
น้ ำมันเบนซิน/2 46 59 57 
น้ ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำน/น้ ำมันก๊ำด 32 37 43 
น้ ำมันดีเซล 140 139 127 
น้ ำมันเตำ 32 32 29 
ยำงมะตอย 4 4 4 
อื่นๆ 54 53 63 

รวม 328 343 341 
               ที่มำ : กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลังงำน  

               หมำยเหตุ :  ปริมำณกำรผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่ผลิตจำก 4 โรงกลั่น รวมกับที่ผลิตจำกบริษัท PTTGC 
        /1      LPG 1 ตัน เท่ำกับ 11.64 บำร์เรล (หรือ 1 บำร์เรล เท่ำกับ 0.0859 ตัน) 
        /2     รวมน้ ำมันเบนซินพื้นฐำน  
 

ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่ผลิตได้จำกแต่ละโรงกล่ันได้มีกำรจัดจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยัง
ตลำดต่ำงประเทศ ดังนี้ 
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หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

โรงกล่ัน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

  สัดส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมำณ
กำร 

  จ ำหน่ำย 

  สัดส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณ
กำร 

  จ ำหน่ำย 

สัดส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

TOP  296  88/12 296 84/16 289 83/17 
SPRC  178  78/22 181 81/19 163 83/17 
BCP/1  100  89/11  121  83/17 118 84/16 
IRPC  157  61/39 157 61/39 153 63/37 
PTTGC/2 193 67/33 166 64/36 185 71/29  

      ที่มำ  :  กลุ่ม ปตท. 
  /1  บำงจำก มีกำรจัดหำ/แลกเปลี่ยนผลติภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจำกโรงกลั่นอ่ืนในประเทศ ในส่วนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอมำจ ำหน่ำยในตลำด

ของตนเอง 
  /2  PTTGC (PTTAR ในป ี2553) เป็นปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉพำะหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบ 

2.2.4.2.1   บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจกำร
กลั่นน้ ำมันที่มีกระบวนกำรผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูงเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันปิโตรเลียมส ำเร็จรูปป้อนตลำดใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่   ทั้งยังขยำยกำรลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจกำรผลิตสำรพำรำไซลีน ธุรกิจกำรผลิตน ้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ธุรกิจขนส่งน ้ำมันดิบ น ้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทำงเรือและทำงท่อ ธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
เรือ ธุรกิจพลังงำนทดแทน ธุรกิจสำรท ำละลำย และธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลำกรส ำหรับเครือไทยออยล์ 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนที่เหลือเป็นนักลงทุนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยใน
สัดส่วนร้อยละ 50.90  

TOP ตั้งอยู่ที่อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2507 ด้วยก ำลังกำร
กล่ัน  น ้ำมันดิบเริ่มแรก 35,000 บำร์เรลต่อวัน หลังจำกนั้นได้มีกำรลงทุนพัฒนำและขยำยก ำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนือ่งจนในปี 2550 
มีก ำลังกำรผลิตที่  220,000  บำร์เรลต่อวัน จำกนั้นในเดือน มิถุนำยน 2550 TOP มีก ำลังกำรกลั่นเพิ่มขึ้นจำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำร Hot Oil  ซ่ึงท ำกำรเชื่อมโยงให้ระบบของ TLB ส่งควำมร้อนมำเพิ่มอุณหภูมิของน้ ำมันดิบให้สูงขึ้นก่อนเข้ำสู่หน่วยกล่ัน
ที่ 1 ท ำให้ก ำลังกำรกลั่นของTOP เพิ่มขึ้นอีกประมำณ 5,000 บำร์เรลต่อวันเป็น 225,000 บำร์เรลต่อวัน และในเดือน ธันวำคม 
2550 กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหน่วยกล่ันส่วนขยำยเพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตของหน่วย CDU-3 แล้วเสร็จ ท ำให้ปัจจุบัน TOP มีก ำลัง
กำรกล่ันเพิ่มเป็น 275,000 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของก ำลังกำรกล่ันน้ ำมันดิบทั้งหมดของประเทศ   ทั้งนี้ TOP จัดว่ำเป็น
โรงกล่ันหลักซ่ึง ปตท.จะใช้เป็นฐำนกำรผลิตเชิงพำณิชย์เพื่อสนับสนุนกำรตลำดของธุรกิจน้ ำมันของ ปตท. 

(1) กำรผลิต 
TOP จัดเป็นโรงกล่ันที่มีศักยภำพทำงด้ำนกำรผลิตสูง มีควำมคล่องตัวในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและกำร

เลือกใช้น้ ำมันดิบ สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่มีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์สูง โดยมีกระบวนกำรผลิตที่หลำกหลำยคือมี
หน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สำมำรถกลั่นน้ ำมันเตำให้เป็น
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันอำกำศยำน  และน้ ำมันเบนซินได้เพิ่มขึ้น กำรผลิตของ  TOP จะใช้น้ ำมันดิบที่จัดหำจำกทั้งภำยนอกและ
ภำยในประเทศ โดยแหล่งภำยนอกประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเข้ำทั้งจำกแหล่งตะวันออกกลำงผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเล 
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ส ำหรับแหล่งภำยในประเทศจะขนส่งทำงรถไฟและทำงเรือ ทั้งนี้กำรเลือกใช้น้ ำมันดิบจะขึ้นอยู่กับรำคำและผลตอบแทนที่จะ
ได้รับ  

TOP จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูปให้กับ ปตท. ตำมสัญญำ Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงที่จะซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป ณ รำคำตลำดตำมขั้นตอนกำรก ำหนด
ปริมำณของผลิตภัณฑ์ ข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ POCSA ทั้งนี้ตำมขั้นตอนกำรก ำหนดปริมำณของผลิตภัณฑ์ 
ปตท. ต้องเสนอชนิดและปริมำณของผลิตภัณฑ์ที่ ปตท. ต้องกำร ซ่ึงต้องเป็นปริมำณอย่ำงน้อยร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำรกลั่น 
และ TOP จะแจ้งให้ทรำบถึงชนิดและปริมำณผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ สำมำรถส่งมอบให้ ปตท. ได้ภำยในเวลำที่ตกลงกัน นอกจำกนี้ 
ปตท. มีสิทธิพิเศษตำมสัญญำที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ ณ รำคำตลำดในขณะนั้นก่อนลูกค้ำรำยอื่นในปริมำณสูงสุดร้อยละ 100 ของก ำลัง
กำรผลิตของบริษัทฯ  ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ  POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์ของ TOP เพื่อกำรจ ำหน่ำยในตลำดภำยในประเทศให้ได้มำกที่สุด และบริษัทฯ ต้อง
ตั้งเป้ำหมำยที่จะด ำเนนิกำรตำมควำมต้องกำรของ ปตท. ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของ TOP ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ในเชิง
พำณิชย์และในทำงเทคนิค เงื่อนไข และข้อก ำหนดของกำรซ้ือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูปของ TOP   

สัญญำ POCSA สำมำรถถูกยกเลิกโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งได้แจ้งควำมจ ำนงดังกล่ำวให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยว่ำ 12 เดือน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ POCSA  

ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสังคม TOP ได้มีกำรด ำเนินโครงกำร
ซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้ำนมลพิษ โดยกำรผลิตน้ ำมันดีเซลมำตรฐำน EURO IV ซ่ึงลดก ำมะถันในน้ ำมันลงได้ถึง 7 
เท่ำ รวมทั้งกำรติดตั้ง Low Nox Burner เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ กำรติดตั้งระบบ Continuous Emission 
Monitoring System (CEMs) เพื่อควบคุมคุณภำพอำกำศให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมไปถึงกำรน ำควำมร้อนจำกไอเสียที่
ปล่อยทิ้งจำกเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซกลับมำใช้ใหม่   

(2)   กำรจ ำหน่ำย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 TOP มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมำณร้อยละ 83  และส่งออกประมำณ
ร้อยละ 17 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

 (3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรของ TOP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน โดยมกีรรมกำรที่เป็น
กรรมกำร/ผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 3 คนซึ่งรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ของ TOP  

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ TOP ในปี 2555 - ปี 2557  เปน็ดังนี ้
                                                                                                                                           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2555 ปี 2556/4 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 447,432 414,599 390,090 
รำยได้รวม /1 451,732 419,047  396,133 
ค่ำใช้จ่ำยรวม /2 439,076 408,194  399,837 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/3 12,320 10,394  (4,026) 
สินทรัพย์รวม 170,676 208,519  192,802 
หนี้สินรวม 79,953 113,681  105,763 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 90,724 94,838 87,039 

ที่มำ  : บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 
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/1 รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกจิกำรที่ควบคุมร่วมกัน ป ี2555 จ ำนวน 73 ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 533 ล้ำนบำท และ
ปี 2557 จ ำนวน 744 ล้ำนบำท 

/2 รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้)  ปี 2555 จ ำนวน 1,789 ล้ำนบำท  ปี 2556 จ ำนวน 1,158 ล้ำนบำท และ ป ี2557 จ ำนวน (920)  
ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงิน ปี 2555 จ ำนวน 2,343 ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 3,786 ล้ำนบำท และ ปี 2557 จ ำนวน 3,966  ล้ำนบำท 

/3   ก ำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลงัหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ปี 2555 จ ำนวน 336 ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 460 
ล้ำนบำท  ปี 2557 จ ำนวน 322 ล้ำนบำท 

/4    ตั้งแต่ 1 ม.ค.  57 TOP ถือปฏิบัติตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยกำรเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และก ำไรสะสมของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำมงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุด 31 
ธ.ค.  55 และ 2556 ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบนี้ ไม่ได้ปรับปรุงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว 

(5) กำรจัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรจัดหำเงนิกู้  

 TOP ได้มีกำรบริหำรเงินของบริษัทในเครือในเชิงบูรณำกำร เพื่อลดควำมเสี่ยงทำงกำรเงินอันจะส่งผลให้สำมำรถ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้ยังให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรกระจำยแหล่งเงินกู้ สกุลเงินกู้และ
ประเภทอัตรำดอกเบี้ยให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเสี่ยงและต้นทุนกำรเงินที่แข่งขันได้เป็นหลัก  

 ในด้ำนกำรบริหำรกำรเงินของ TOP และบริษัทในเครือนั้นได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรกระแสเงินสดที่มี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งจัดโครงสร้ำงเงินทุนให้มีควำมเหมำะสม ซ่ึงจะมีทั้งกำรปรับเงื่อนไขกำรกู้เงิน กำรกระจำยแหล่งเงินทุน เช่น 
กำรออกหุ้นกู้เพื่อขำยนักลงทุนสถำบัน และนักลงทุนรำยย่อย กำรเตรียมวงเงินส ำรองจำกสถำบันกำรเงิน และกำรออกตั๋วสัญญำ
ใช้เงินระยะส้ัน ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน TOP ยังให้ควำมส ำคัญกับระเบียบวินัยทำงกำรเงิน 
(Financial Discipline) เนื่องจำกเป็นสิ่งจ ำเปน็อย่ำงยิ่งยวดในกำรบริหำรกิจกำรท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจเช่นในปัจจุบัน 
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนสถำบันในตลำดทุนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้นักลงทุนมีควำมมั่นใจและ
เชื่อถือในกำรด ำเนินงำน 

 TOP ได้มีกำรออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน จ ำนวน 350 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อำยุของ  
หุ้นกู้ 10 ปี ประเภทช ำระคืนเงินต้นครั้งเดียว ซ่ึงจะครบก ำหนดช ำระคืนเงินต้นในวันที่  9 มิถุนำยน 2558 และหุ้นกู้สกุลเงินบำท
ชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 5 ชุด จ ำนวนรวม 27,750 ล้ำนบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2556 จ ำนวน 2,750 ล้ำนบำท 
ปี 2557 จ ำนวน 12,000 ล้ำนบำท  ปี 2560 จ ำนวน 2,500 ล้ำนบำท ปี 2565 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท และ ปี 2570 จ ำนวน 7,500 ล้ำน
บำท และในปี 2556 TOP ได้ออกหุ้นกู้จ ำนวน 1,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็น หุ้นกู้ระยะเวลำไถ่ถอน 10 ปี จ ำนวน 500 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ และหุ้นกู้ระยะเวลำไถ่ถอน 30 ปี จ ำนวน 500 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 ในปี 2557 TOP ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบำทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 4 ชุด จ ำนวนรวม 15,000 ล้ำน
บำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท ปี 2562 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ปี 2564 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท  และ
ในปี 2567 จ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท 

(6) โครงกำรขยำยงำนกลั่นและโครงกำรอื่นๆ 
 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพหน่วยกลั่นน ้ ำมันสุญญำกำศที่  2  (High Vacuum Unit) : เป็นโครงกำรเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรกลั่นแยกน ้ำมันเตำชนิดเบำ (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออกจำกน ้ำมันหนัก (Short 
Residue) ซ่ึงน ้ำมันเตำชนิดเบำที่กลั่นแยกได้เพิ่มขึ้นนี้  สำมำรถน ำไปเพิ่มคุณค่ำเป็นน ้ำมันส ำเร็จรูปมูลค่ำสูงได้  เช่น     
น ้ำมันเบนซิน และน ้ำมันดีเซล เป็นต้น โครงกำรดังกล่ำวครอบคลุมกำรติดตั้งหน่วยกลั่น Deep Cut และกำรปรับปรุง
หน่วยผลิตต่อเนื่องอื่นๆ  โดยใช้เงินลงทุนประมำณ 3,000 ล้ำนบำท โครงกำรแล้วเสร็จและสำมำรถด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ได้ในไตรมำส 2 ปี 2557 
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 โครงกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซทิ้ง (Emission Improvement Project – EIP)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก ำจัดก๊ำซ
ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ในก๊ำซทิ้งจำกกำรเผำไหม้ให้อยู่ในมำตรฐำนที่ต่ ำกว่ำ 500 ส่วนในล้ำนส่วน เพื่อปรับปรุง
คุณภำพส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และรองรับโครงกำรต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นในอนำคตตำมแผนกลยุทธ์องค์กร  โดยโครงกำร 
ดังกล่ำวใช้เงินลงทุนรำว 7,000 ล้ำนบำท และครอบคลุมรวมกำรติดตั้งหน่วยก ำจัดก ำมะถันหน่วยใหม่ (Sulfur Recovery 
Unit & Tail Gas Treating Unit) โดย TOP ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(BOI) ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำร เทียบเท่ำกับเงินลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว 

 โครงกำรผลิตสำร Linear Alkyl Benzene (LAB) ของบจ. ไทยพำรำไซลนี: บจ. ไทยพำรำไซลีน และบริษัทมิตซุย แอนด์ 
คัมปนี จ ำกัด ได้จัดร่วมกันตั้งบจ. ลำบิกซ์ ขึ้นในวันที่ 11 กรกฎำคม 2556  โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 75 และร้อย
ละ 25 ตำมล ำดับ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสำร LAB ขนำดก ำลังกำรผลิต 100,000 ตันต่อปี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
โดยใช้สำรเบนซิน และน้ ำมัน Kerosene ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์จำกเครือไทยออยล์เป็นวัตถุดิบหลัก ซ่ึงสำร LAB ที่ผลิตขึ้นนี้
เป็นส่วนประกอบหลักในกำรผลิตสำรซักล้ำง บจ. ลำบิกซ์ได้เลือกใช้กระบวนกำรผลิตที่ทันสมัยที่สุดและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมของบริษัท UOP Limited Liability Company โดยเชื่อมต่อกระบวนกำรผลิตทั้งหมดเข้ำกับกระบวนกำรผลิต
หลักของเครือไทยออยล์ ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรสูงสุด เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(Competitiveness) โดยใช้เงินลงทุนรำว 12,000 ล้ำนบำท  

 สำร LAB ที่ผลิตขึ้นจะช่วยทดแทนกำรน ำเข้ำของประเทศไทยที่มีกำรน ำเข้ำสูงถึงรำว 72,000 ตันต่อปี บจ. ลำบิกซ์ ยัง
สำมำรถส่งออกผลิตภัณฑ์จำกก ำลังกำรผลิตส่วนที่เหลือไปยังภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงขณะนี้ยังเป็นผู้น ำเข้ำ
สุทธ ิเนื่องจำกปัจจุบันมีโรงงำนผลิตสำร LAB เพียงแห่งเดียวในภูมิภำคนี้ ซ่ึงไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรที่ปรับเพิ่มขึ้น
ทุกปีตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยมั่นใจว่ำโครงกำรผลิตสำร LAB นี้จะช่วยเสริมศักยภำพของประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิต และส่งออกสำรซักล้ำงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนี้โครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง และคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน ปี  2558 เพื่อรองรับกำรเปิดตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

 โครงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ศรีรำชำ ไทยออยล์ได้ศึกษำโครงกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง และโลจิสติกส์ใน
พื้นที่ศรีรำชำ ร่วมกับ บมจ. ปตท. โดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 โครงกำรย่อย กล่ำวคือ 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันอำกำศยำนและสำรพำรำไซลีน โดยกำรปรับปรุงระบบท่อ
ส่งเพื่อเพิ่มช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันอำกำศยำนไปยังสถำนีจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงรถของบริษัท ชลบุรี
เทอร์มินัล และกำรส่งสำรพำรำไซลีนไปจ่ำยลงเรือขนำดใหญ่ (10,000 ตันบรรทุก) ที่ท่ำเรือของคลัง ปตท. ศรี
รำชำ โครงกำรดังกล่ำวช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่นในส่วนช่องทำงกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์ และยังสำมำรถลดต้นทุนใน
กำรขนส่งได้อีกด้วย โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนในส่วนของไทยออยล์ รวม 172 ล้ำนบำท คำดว่ำโครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันอำกำศยำนจะแล้วเสร็จในปี 2558 และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
จ่ำยสำรพำรำไซลีนจะแล้วเสร็จในปี 2559 

2. โครงกำรขยำยสถำนีจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงรถ เพื่อเพิ่มก ำลังกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงรถจำก 10 ล้ำนลิตรต่อวัน เป็น 
15 ล้ำนลิตรต่อวัน ซ่ึงนอกจำกจะช่วยรองรับควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นในอนำคต แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรจ่ำยน้ ำมันให้มีควำมรวดเร็วและคล่องตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยใช้เงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ รำว 
1,840 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2559 

 โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ภำยใต้โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก  (SPP) ระบบ Cogeneration  : ไทยออยล์มี 
กลยุทธ์กระจำยควำมเสี่ยงกำรลงทุนจำกกำรด ำเนินธุรกิจโรงกลั่นน ้ำมันและปิโตรเคมี ซ่ึงวัฏจักรธุรกิจมีควำมผันผวน  
ไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้ำที่มีโครงสร้ำงรำยได้ที่แน่นอน ควำมเส่ียงต ่ำ และยังช่วยเสริมควำมมั่นคงในกำรจัดหำไฟฟ้ำและ
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ไอน ้ำของเครือไทยออยล์ด้วย โดยในปี 2554ไทยออยล์ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำภำยใต้โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำ
รำยเล็ก (Small Power Producer: SPP) ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญำระยะยำวหรือประเภท Firm ขนำดก ำลังกำร
ผลิต 90 เมกะวัตต์ จ ำนวน 2 โครงกำรเงินลงทุนโครงกำรคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 12,000 ล้ำนบำท โครงกำรฯ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยมีควำมคืบหน้ำกว่ำร้อยละ 40 และมีก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2559 
ส ำหรับโครงกำรที่ 1 และวันที่ 1 มิถุนำยน 2559 ส ำหรับโครงกำรที่ 2 

 โครงกำรขยำยกองเรือของ บจ. ไทยออยล์มำรีน :  บจ. ไทยออยล์มำรีน ยังคงมีแผนกำรลงทุนในกำรจัดหำเรือต่ำง ๆ  ซ่ึง
จะท ำให้บจ. ไทยออยล์มำรีนมีกลุ่มกองเรือที่มีศักยภำพแข็งแกร่ง และมีควำมพร้อมเป็นฐำนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำร
เติบโตของกลุ่ม ปตท. และเครือไทยออยล์อย่ำงยั่งยืน   อีกทั้งเป็นส่วนส ำคัญที่สนับสนุนกำรขนส่งน ้ำมันและก๊ำซของ
กลุ่ม ปตท. เพื่อควำมมั่นคงของพลังงำนไทยอีกด้วย 

 โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตสำรท ำละลำย (Solvent) : บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรแล้วเสร็จและ
เริ่มกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2557 เป็นต้นมำ โดยมีก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 141,000 ตันต่อปี จำก
เดิมที่ 76,000 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 1 เท่ำ ภำยใต้งบลงทุนประมำณ 2,000 ล้ำนบำท ซ่ึงสำมำรถขยำยปริมำณ
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ Hexane, Rubber Solvent, TOPSol A100, TOPSol A150 และ Pentane เกรดพิเศษ เพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรสำรท ำละลำยที่เพิ่มขึ้นในอนำคตทั้งจำกภำยในประเทศและในภูมิภำค 

 กำรขยำยตลำดของ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ : บจ. ท็อป โซลเว้นท์ มีควำมมุ่งมั่นที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปี โดยเฉพำะ
ตลำดผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Product) หรือผลิตภัณฑ์เฉพำะกลุ่มลูกค้ำ (Tailor-made Hydrocarbon Solvent) 
เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยสูงกว่ำผลิตภัณฑ์สำรท ำละลำยทั่วไปขณะเดียวกันได้มีกำรขยำยตลำด
ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเดิมเช่นกัน โดยมีเป้ำหมำยด ำเนินกำรขยำยตลำดใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  (1) ประเทศไทยและประเทศ
เวียดนำม ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก (2) ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุม่ของ AEC (3) ประเทศในกลุ่ม
แอฟริกำ เช่น ไนจีเรีย และเคนย่ำ (4) ประเทศในกลุ่มเอชียใต้และตะวันออกกลำง เช่น อินเดีย และปำกีสถำน โดยใน
ปัจจุบัน บจ. ท็อป โซลเว้นท์ ได้มีกำรขยำยไปยังตลำดต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น เพื่อรองรับกำรขยำยก ำลังกำรผลิตที่
เพิ่มขึ้นของบริษัท นอกจำกนี้ ยังได้ท ำกำรประชำสัมพันธ์ด้วยกำรออกงำนต่ำง ๆ ในต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น โดยร่วมกับ
บริษัทต่ำง ๆ ในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภำพในกำรท ำกำรตลำดต่ำงประเทศเพื่อกำรเจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืนของบริษัทต่อไป 

 โครงกำรผลิตไบโอก๊ำซจำกกำกมันส ำปะหลังของ บจ. เอ็นพี ไบโอ เอนเนอยี่ (NPE): บจ. อุบลไบโอเอทำนอลอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรน ำกำกมันส ำปะหลัง จำกกระบวนกำรผลิตแป้งมันของ บจ. อุบลเกษตรพลังงำนซ่ึงเป็น
บริษัทในเครือ เพื่อผลิตเป็นไบโอก๊ำซ ส ำหรับใช้ในโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำดก ำลังกำรผลิต 5.6 เมกะวัตต์ เพื่ อ
จ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคภำยใต้โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (Very Small Power Plant – VSPP) โดย
ได้รับสิทธิอัตรำส่วนเพิ่มรำคำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder) เนื่องจำกผลิตจำกก๊ำซชีวภำพ โดยบจ. อุบลไบโอเอทำนอลจะลงทุน
โครงกำรดังกล่ำว ผ่ำน บจ. เอ็นพี ไบโอ เอนเนอยี่ (NPE) โดยคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำสู่ระบบ
ได้ภำยในไตรมำสที่ 2 ปี 2558 

 โครงกำรเพิ่มศักยภำพแข่งขันโดยเพิ่มกำรใช้มันส ำปะหลังสดเป็นวัตถุดิบของ  บจ. ทรัพย์ทิพย์: บจ.ทรัพย์ทิพย์ ได้
ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเอทำนอล ให้สำมำรถรองรับวัตถุดิบที่หลำกหลำย กล่ำวคือสำมำรถรองรับ
มันส ำปะหลังสด เพิ่มเติมจำกกำรใช้มันส ำปะหลังเส้นแต่เพียงอย่ำงเดียวในปัจจุบัน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่นใน
กระบวนกำรผลิต สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตได้ โดยเฉพำะระหว่ำงฤดูเก็บเกี่ยวมันส ำปะหลังสดในเดือนธันวำคม ถึง
พฤษภำคมของทุกปี โครงกำรดังกล่ำวใช้เงินลงทุน 80 ล้ำนบำท และคำดจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 4 ปี 2557 
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2.2.4.2.2   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) (SPRC) 

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจกำรกล่ันน้ ำมันเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออก ณ 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั บริษทั เชฟรอน เซำท์ เอเชีย 
โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเปน็บรษิัทในเครือของบรษิัทเชฟรอน คอร์ปอเรช่ัน (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
2539 ปัจจุบันมีก ำลังกำรกล่ัน 155,000 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของก ำลังกำรกล่ันทั้งหมดของประเทศ 

 (1) กำรผลิต 

SPRC จัดเป็นโรงกลั่นที่มีศักยภำพสูงในกำรผลิต มีควำมคล่องตัวในกำรเลือกใช้น้ ำมันดิบและสำมำรถผลิต
ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่มีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์สูง โดยมีกระบวนกำรผลิตที่มีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ที่สำมำรถกลั่นน้ ำมันเตำให้เป็นน้ ำมันเบนซินและน้ ำมันดีเซลได้เพิ่มขึ้น กำรผลิตของ SPRC จะใช้น้ ำมันดิบที่จัดหำจำก
ภำยนอกและภำยในประเทศ โดย ปตท.  บริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกำ (Chevron USA) และบริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) ซ่ึง
เป็นบริษัทในเครือของเชฟรอน เป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบให้ตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบ (Feedstock Supply Agreement)  

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 

SPRC ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปตำมสัญญำรับซ้ือผลิตภัณฑ์ (Purchase and Sale Agreement) 
โดยผู้ถือหุ้นมีภำระผูกพันที่จะต้องรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจำก SPRC เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 88,200 บำร์เรลต่อวัน ตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น ตำมรำคำตลำดในประเทศ นอกจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว SPRC ยังมีกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่น ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรไพลีน แนฟธำชนิดเบำ และรีฟอร์เมท  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 SPRC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมำณร้อยละ 83  และส่งออกประมำณ
ร้อยละ 17  ของปริมำณกำรจ ำหนำ่ยทั้งหมด 

(3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำร SPRC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 9 คน เป็นผูบ้รหิำรจำก ปตท. 2 
คน  จำกบรษิัทในเครือของเชฟรอน  4 คน และกรรมกำรอิสระ 3 คน 

 (4)   กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของ SPRC ในปี 2554 –  ปี 2557 เป็นดงันี ้
                                                                                                                                     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2555 ปี 2556/2 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 263,376 260,725  229,325 
รำยได้รวม 265,046 261,361  230,489 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)/1 260,350 257,384  236,856 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 4,697   3,977  (6,367) 
สินทรัพย์รวม 81,798 90,693  68,477 
หนี้สินรวม 33,982 37,722  23,634 

งบกำรเงิน ปี 2555 ปี 2556/2 ปี 2557 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 47,816 52,970  44,843 
 ที่มำ:  บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด 
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/1  รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้)  ปี 2555 จ ำนวน 1,435 ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 792 ล้ำนบำท และปี 2557 จ ำนวน (1,442)  
ล้ำนบำท 
/2 บริษัทได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2556 โดยมำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลกระทบส ำคัญคือ มำตรฐำนกำร
 บัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยบริษั ท ได้ เปลี่ ยน
 สกุลเงินหลักที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนจำกสกุลบำทเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯและใช้วิธีปรับปรุงย้อนหลัง  กำรเปลี่ยนแปลง ดั ง ก ล่ ำ ว มี
ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิป ี 2555 ลดลง 212 ล้ำนบำท   

(5)   กำรแปลงสภำพเป็นบริษัท มหำชน 

 SPRC ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นให้แปรสภำพเป็นบริษัท จ ำกัด (มหำชน) ตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 โดย SPRC ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน จ ำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2555 

2.2.4.2.3   บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด ำเนิน

ธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรบริหำรโรงกลั่นน้ ำมันและจ ำหน่ำยน้ ำมันส ำเร็จรูปผ่ำนสถำนีบริกำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัท 
โดยจ ำหน่ำยให้ผู้ใช้ในภำคขนส่ง สำยกำรบิน เรือเดินสมุทร ภำคก่อสร้ำง ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำ
น้ ำมันรำยใหญ่ รำยเล็ก และลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปรวมทั้งด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.22 

โรงกลั่นน้ ำมันของ BCP ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในนำมบริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกัด ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2528 ปัจจุบันมีก ำลังกำรกลั่น 120,000 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของก ำลังกำรกลั่น
ทั้งหมดของประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

(1)  กำรผลิต 
BCP ได้ลงทุนในโครงกำร PQI (Product Quality Improvement Project) ซ่ึงได้เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2553 

โดยโครงกำรดังกล่ำวใช้เทคโนโลยี  Hydrocracking ซ่ึงเป็นกระบวนกำรแปลงน้ ำมันชนิดหนัก บำงส่วน (น้ ำมันเตำ) ให้เป็น
น้ ำมันชนิดเบำ (น้ ำมันเบนซินและดีเซล) ที่มีมูลค่ำสูง ซ่ึงจะท ำให้  BCP ยกระดับจำก Simple Refinery เป็นโรงกลั่นประเภท 
Complex Refinery และเพิ่มศักยภำพในกำรท ำก ำไรในระยะยำว นอกจำกนี้ BCP ได้มุ่งเน้นในเรื่องของระบบควำมปลอดภัยและ
ระบบป้องกันมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นโรงกลั่นทีต่ั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรผลิตของ BCP จะใช้
น้ ำมันดิบที่จัดหำจำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดย ปตท.จัดหำน้ ำมันดิบทั้งหมดให้กับ BCP เป็นกำรเพิ่มศักยภำพในหำร
จัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรผลิต 

 (2)  กำรจัดจ ำหน่ำย 
วันที่ 16 พฤษภำคม 2549 ปตท. ได้จัดท ำสัญญำกำรรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับ 

BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลำ 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงกำร PQI เริ่มด ำเนินกำรทำงกำรเชิงพำณิชย์ได้ (Commercial Operation 
Date: COD) โดยหลัง COD ของโครงกำร PQI แล้วเสร็จ ปตท. จะรับผลิตภัณฑ์จำก BCPไม่น้อยกว่ำ 30% ของน้ ำมันเบนซินและ
น้ ำมันดีเซลที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน อย่ำงไรก็ตำม BCP ยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยน้ ำมันส ำเร็จรูปส่วนใหญ่ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของ
ตนเอง ดังนี้ 

1)  กำรค้ำปลีกและตลำดอุตสำหกรรม 
 กำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน 
 กำรจ ำหน่ำยใหผู้้ใช้โดยตรง 
 กำรจ ำหน่ำยให้กจิกำรอุตสำหกรรม 
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2)  กำรจ ำหน่ำยให้ผู้ค้ำน้ ำมันรำยอื่น: เป็นกำรจ ำหน่ำยให้กับบริษัทผู้ค้ำน้ ำมันขนำดใหญ่และปำนกลำงที่มีคลัง
น้ ำมันเป็นของตนเอง เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 BCP  มีกำร
จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมำณร้อยละ 84 และส่งออกประมำณร้อยละ 16 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ทั้งหมด 

    (3)  กำรบริหำร 
    คณะกรรมกำรบริษทั BCP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน  เปน็ผู้บรหิำรจำก 

ปตท. 2 คน  

      (4)   กำรเงิน 
                       ผลกำรด ำเนินงำนของ BCP ในปี 2555 - ปี 2557 เปน็ดังนี ้  

                   หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  162,246  186,490  183,016  
รำยได้รวม  168,162 188,396  184,213  
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)/1  163,860 183,736  183,898  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2  4,273 4,652 712  
สินทรัพย์รวม  70,853  73,537  76,966  
หนี้สินรวม  38,530   38,563  43,000  
ส่วนของผู้ถือหุ้น  32,323  34,974  33,966  

   ที่มำ :  บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
      /1   รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้) ปี 2555 จ ำนวน 715 ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 932 ล้ำนบำท และ ปี 2557 จ ำนวน  (463) 
ล้ำนบำท 
      /2  ก ำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย ปี 2555 จ ำนวน 30  ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 
78 ล้ำนบำท และ ปี 2557 จ ำนวน 45 ลำ้นบำท 

 

(5) กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงนิและกำรจัดหำเงินกู้  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บำท ทุนช ำระแล้ว 1,376,923,157 บำท โดย

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  
ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2549 บริษัทฯ ได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (BCP-

W1) จ ำนวน 69,092,486 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรำ 10 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ มีอำยุ 5 ปี 
โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น รำคำใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเท่ำกับ 18 บำทต่อหุ้น ซ่ึงปัจจุบัน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ครบอำยุและพ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2554 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภำพที่อยู่ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหุ้นกู้
แปลงสภำพของบริษัทฯ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษัท สยำมดีอำร์ จ ำกัด คงเหลือ 135 ,097 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 
10,000 บำท รวมมูลค่ำ 1,350,970,000 บำท ซ่ึงปัจจุบันใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ถูกไถ่ถอนเป็นหุ้นกู้แปลงสภำพและถูกแปลงเป็น
หุ้นสำมัญแล้วทั้งหมดและนอกจำกนี้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภำพด้อยสิทธิ ชนิดห้ำมโอนเปลี่ยนมือเสนอขำยให้แก่ บริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 58,560 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 10,000 บำท รวมมูลค่ำ 585,600,000 บำท ซ่ึงในปี 2554 หุ้น
กู้แปลงสภำพดังกล่ำวได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสำมัญแล้วทั้งหมดเช่นกัน 
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ณ วันที่ 11 เมษำยน 2557 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรลงทุนของบริษัทฯ โดยขำย
ให้แก่นักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ 

 (6)  กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆโครงกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำมัน 
เป็นโครงกำรก่อสร้ำงหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ ำมัน (Cracking Unit) และหน่วยอื่นๆ โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 

378 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ท ำให้โรงกลั่น BCP เปลี่ยนเป็นโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ซ่ึงสำมำรถลดสัดส่วนกำรผลิต
น้ ำมันเตำให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโรงกล่ันอื่นๆ ทั้งนี้กำรก่อสร้ำงโครงกำรแล้วเสร็จ โดยเริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่ ปี 
2553 เป็นต้นมำ  

ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล  

BCP ได้ลงทุนโรงงำนผลิตไบโอดีเซลบนพื้นที่บริษัทฯ ที่อ ำเภอบำงปะอิน ภำยใต้ช่ือบริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล 
จ ำกัด ตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับผลตอบแทนที่ดี และเป็นกำรสนับสนุนต่อนโยบำยส่งเสริมพลังงำนทดแทนของภำครัฐ สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร โดยปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตไบโอดีเซล 360,000 ลิตรต่อวัน และอยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไบโอดีเซล หน่วยที่ 2 ก ำลังกำรผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวัน เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซลที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนำคต โดยคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในไตรมำส 3 ปี 2559 

ธุรกิจผลิตเอทานอล  

BCP ได้เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญในบริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด ที่อ ำเภอนำเยีย จังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 
583,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.28 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด  มีก ำลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน สำมำรถใช้มันส ำปะหลังสด มัน
เส้น และกำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้ ซ่ึงสำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่มกรำคม 2556  โดยได้ผลิตและจัด
จ ำหน่ำยเอทำนอลให้แก่บริษัทฯ และคู่ค้ำรำยใหญ่  นอกจำกนี้ BCP ได้เข้ำซ้ือหุ้นบริษัท บีซีพี ไบโอเอทำนอล จ ำกัด จำกบริษัท 
สีมำ อินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ร้อยละ 85 เพื่อขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทนซ่ึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของกำรด ำเนิน
ธุรกิจบริษัท 

ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มบางปะอิน  

"Sunny Bangchak" ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) จ ำนวน 118 เมกะวัตต์ กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) และ
กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ได้ส่วนเพิ่มค่ำไฟฟ้ำ (Adder) ในอัตรำ 8 บำท/หน่วย และจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท บำงจำก โซลำร์
เอ็นเนอร์ยี จ ำกัด เพื่อบริหำรและด ำเนินธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ โดยด ำเนินกำรเฟสแรกขนำด 38 เมกะวัตต์ ที่
อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ได้ครบในวันที่ 16 กรกฎำคม 2555 และยังได้เปิดเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้พลังงำนทดแทน เพื่อให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเยี่ยมชมและเรียนรู้ผ่ำนนิทรรศกำรและกิจกรรมมำกมำย  
นอกจำกนี้โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ เฟสที่ 2 ที่อ ำเภอบ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ และอ ำเภอบำงปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำก ำลังกำรผลิตแห่งละ 16 เมกะวัตต์ สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนำคม 2556 และ 5 เมษำยน 
2556 ตำมล ำดับ ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ เฟสที่ 3 ขนำด 48 เมกะวัตต์ ซ่ึงด ำเนินโครงกำรในภำค
ตะวันออกและภำคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ได้ครบตั้งแต่เดือน เมษำยน 2557 

ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

BCP ได้ตั้งบริษัท BCP Energy International Pte.Ltd. (BCP Energy) ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้ำซ้ือบริษัท Nido 
Petroleum Limited ซ่ึงเป็นบริษัทส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติของประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นกำรกระจำยควำม
เส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจกำรกลั่นโดยขยำยพอร์ทลงทุนสู่ธุรกิจต้นน้ำเป็นครั้งแรก รวมถึงเป็นกำรขยำยฐำนกำรลงทุนไปยัง
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ต่ำงประเทศด้วยในสัดส่วนร้อยละ 19.66 และได้ด ำเนินกำรเสนอขอซ้ือหุ้นจำกผู้ถือหุ้นที่เหลือเพิ่มเติมนอกตลำดอีกร้อยละ 61.75 
รวมทั้งส้ินเป็นร้อยละ 81.41 แล้วเสร็จในเดือนตุลำคม 2557 

2.2.4.2.4   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) 
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสำหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ ำกัด (มหำชน) (TPI) 

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ด
พลำสติกในปี 2525 และได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่ำงๆ จนสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ครบวงจรในปี 2543 จำกสภำวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและกำรประกำศเปลี่ยนแปลงระบบอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศในเดือนกรกฏำคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงรุนแรงจนบริษัทฯ ต้องเข้ำอยู่ภำยใต้กำร
ฟื้นฟูกิจกำรเมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2543  หลังจำกนั้นบริษัทฯได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรจนเป็นผลส ำเร็จ โดย ปตท. 
และกลุ่มผู้ร่วมลงทุนช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2548 ท ำให้ ปตท . ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 
โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่รำยอื่น ได้แก่ ธนำคำรออมสิน  กองทุนรวมวำยุภักษ์หนึ่ง และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร และเมื่อวันที่               
26 เมษำยน 2549 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำส่ังยกเลิกกำรฟื้นฟูกิจกำรของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. ถือหุ้น
บริษัทฯเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.51 โดยโรงงำนของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 
โรงกลั่นน้ ำมันและโรงงำนปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงโรงกลั่นน้ ำมันของบริษัทฯ สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่ำงๆ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ ได้แก่ น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน ยำงมะตอย ผลิตภัณฑ์จำกกระบวนกำรกลั่นส่วนหนึ่งน ำมำใช้เป็น
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ ได้แก่ เม็ด
พ ล ำส ติ ก ช นิ ด  High Density Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene 
Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพื่อจ ำหน่ำยให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมพลำสติก
ขั้นต่อเนื่องน ำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลำสติกส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ บริษัทฯ มีสำธำรณูปโภคที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น ท่ำเรือน้ ำลึก คลังน้ ำมัน โรงไฟฟ้ำ ท ำให้บริษัทฯ ได้เปรียบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสำมำรถ
ประหยัดต้นทุนโดยขนำด (Economy of Scale) เช่น ค่ำขนส่งวัตถุดิบ   

(1) กำรจัดหำวัตถุดิบ 
    วัตถุดิบหลักของบริษัทประมำณร้อยละ 90 คือ น้ ำมันดิบ (Crude) โดยน้ ำมันดิบส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศ

ในตะวันออกกลำง บริษัทฯ มีนโยบำยจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งต่ำงๆ ที่น ำมำผลิตแล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด  ปัจจุบัน IRPC ซ้ือ
น้ ำมันดิบส่วนใหญ่ผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำ L/C, ค่ำขนส่ง เป็นต้น  

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
  ผลิตภัณฑป์ิโตรเคมี  

  บริษัทฯ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยและกำรขำยตรง ส่วนกำรขำยต่ำงประเทศจะขำย
ผ่ำนตัวแทนกำรค้ำในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2557 IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศร้อยละ 59 และส่งออก
ร้อยละ 41 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด 

 ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน  
 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันมีลักษณะช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำร (Retail), กำรจ ำหน่ำยให้
ผู้ใช้โดยตรง, กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำขำยส่ง (Wholesales), กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำมำตรำ 7, กำรส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้ำน้ ำมันใน
ต่ำงประเทศ, กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ ำมันเตำ (Fuel Oil) ให้กับเรือที่มำใช้บริกำร                
ท่ำเทียบเรือของ IRPC และกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันให้กับสมำคมประมงในน่ำนน้ ำ ทั้งนี้ในปี 2557  IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ในประเทศประมำณร้อยละ 63 และส่งออกประมำณร้อยละ 37  ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันทั้งหมด 
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(3) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำร IRPC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 4 คน นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 

(4) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ  IRPC ในปี 2555 –  ปี 2557  เป็นดังนี ้       
         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 292,430 292,593 281,589 
รำยได้รวม 294,993 296,515 287,257 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) /1 295,952 295,689 292,492 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ/ิ2 (959) 826 (5,235) 
สินทรัพย์รวม 141,977 162,608 162,798 
หนี้สินรวม 67,815 87,081 94,894 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 74,162 75,527 67,904 

ที่มำ :  บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
/1     รวมรำยกำรภำษีเงินได้   ปี 2555 จ ำนวน 65 ล้ำนบำท ป ี2556 จ ำนวน  7  ล้ำนบำท และ ปี 2557 เครดิตภำษีเงินได้จ ำนวน 2,398 ล้ำนบำท 
/2     ก ำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลงัหักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม โดยก ำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็นของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ปี 2555 จ ำนวน 21 ล้ำนบำท ปี 2556  จ ำนวน 23 ล้ำนบำท และ ปี 2557 จ ำนวน 21 ลำ้นบำท 
  

(5) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

ในเดือนกันยำยน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำร IRPC ได้มีมติเห็นชอบให้ลงทุนโครงกำร Fully Integrated 
Polypropylene ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ Propylene ที่จะได้จำกโครงกำร UHV โดยโครงกำรจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ             
ส่วนที่ 1 เป็นกำรขยำยก ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติก PP (PP Expansion Project, PPE) ซ่ึงเพิ่มก ำลังกำรผลิตได้อีก 160,000 ตันต่อปี 
และส่วนที่ 2 เป็นกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์ PP เป็น PP Compound และ PP เกรดพิเศษ (PP Compound and Specialties Project, PPC) 
มีก ำลังกำรผลิต 140,000 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีกำรผลิตแบบ In-line Compound  

ในเดือนธันวำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำร IRPC ได้มีมติเห็นชอบโครงกำรร่วมทุนระหว่ำง IRPC Polyol และ 
PCC Rokita SA (Poland) ซ่ึงแต่ละฝ่ำยถือหุ้นร้อยละ 50 โดย PCCR ให้สิทธิในกำรใช้เทคโนโลยี กระบวนกำรผลิตพร้อมสูตรแก่ 
IRPC Polyol โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เพื่อน ำไปพัฒนำ ปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ และจะร่วมกันพัฒนำตลำด โดยมีเป้ ำหมำย 
ขยำยตลำด ในประเทศไทย และต่ำงประเทศ ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ PCCR มีสำขำ หรือ ตัวแทนอยู่  

  2.2.5 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ และแหล่งพลังงำนทดแทน เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้กับประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอำศัยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร และควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ลงทุน
ผ่ำนบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER)  และบริษัท พีทีที กรีนเอนเนอร์ยี จ ำกัด (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ในทั้ง 2 บริษัท  

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่74 

2.2.5.1 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด (PTTER)  

  บริษัท PTTER (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด : PTTI) จัดตั้งขึ้นเมื่อตุลำคม 2550 โดย ปตท. เป็นผู้ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 PTTER มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 36 ,045 ล้ำนบำท และทุนจด
ทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วจ ำนวน  33,316 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,331,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)   

(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ปัจจุบนัมีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

1) การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ: ปตท. โดยผ่ำน PTTER ได้เข้ำซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท East 
Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) เมื่อเดือนธันวำคม 2550 เป็นเงินลงทุนทัง้สิ้นเทยีบเท่ำ 16,479 ล้ำนบำท โดย PTTER ได้รบักำร
สนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวในรูปแบบเงินกู้  

บริษัท EMG เป็นบริษัทแห่งเดียวที่ได้รับสิทธิในกำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศอียิปต์เพื่อจ ำหน่ำยไปยัง
ประเทศอิสรำเอลภำยใต้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษัท  EMG มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯจำกบริษัท  Egyptian General 
Petroleum Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจอียิปต์ ในปริมำณ 677 ล้ำน
ลบ.ฟุต/วัน เป็นเวลำ 20 ปี โดยขนส่งผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซฯในทะเลจำกเมือง Al-Arish ในประเทศอียิปต์ไปยังเมือง Ashkelon 
ทำงตอนใต้ของประเทศอิสรำเอล และได้เริ่มด ำเนินกำรโครงกำรในไตรมำส 1 ปี 2551 ทั้งนี้ PTTER ได้สิทธิในกำรเป็นกรรมกำร
ในบริษัท EMG จ ำนวนทั้งสิ้น 3 คน  

บริษัท EMG มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิในปี 2551 จ ำนวน 25.48 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2552 ขำดทุน
สุทธิจ ำนวน 41.52 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อันเนื่องมำจำกกำรปรับรำคำค่ำก๊ำซฯโดย EGPC/EGAS  โดยต่อมำได้ท ำกำรปรับรำคำขำย
ก๊ำซฯให้คู่ค้ำส ำเร็จและในปี 2553 มีผลกำรด ำเนินงำนก ำไรสุทธิ 42.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  ต่อมำเนื่องจำกเกิดเหตุควำมไม่สงบ
ในประเทศอียิปต์อย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2554 และเกิดเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่งก๊ำซฯของ EGPC/EGAS จนท ำ
ให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถจัดส่งก๊ำซฯ ให้กับ EMG ติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน มีผลให้ในปี 2554 EMG มีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุนสุทธิจ ำนวน 52.10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบและกำรหยุดส่งก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS ดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ EMG 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ PTTER จึงได้จัดท ำกำรประเมินมูลค่ำกำรลงทุนใน EMG ใหม่เพื่อให้งบกำรเงินสะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงของ
สินทรัพย์  ได้ท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2554 ได้
บันทึกรับรู้กำรด้อยค่ำทำงบัญชีส ำหรับเงินลงทุนใน EMG บนงบกำรเงินรวมของบริษัทประจ ำปี 2554  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 5,821.7 
ล้ำนบำท และรับรู้ผลขำดทุนดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 9,049.38 ล้ำนบำท 

สืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่งก๊ำซฯ ในประเทศอียิปต์อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ส่ง ก๊ำซฯ ให้แก่ EMG เป็นระยะเวลำยำวนำนทั้งส้ินกว่ำ 13 เดือน  รวมถึงเกิดข้อพิพำทระหว่ำง EGPC/EGAS กับ EMG เกี่ยวกับสัญญำ
ซ้ือขำยก๊ำซฯ ในหลำยประเด็นรวมถึงกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำก๊ำซฯ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยต่อมำ  EGPC/EGAS ได้ขอยกเลิก
สัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ และ EGPC/EGAS และ EMG ได้ เข้ำสู่กระบวนกำรตำมกฎหมำยเพื่อยุติข้อพิพำท  PTTER จึงได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดของ EMG  เพื่อประเมินมูลค่ำปัจจุบันของเงินลงทุนใน EMG  อีกครั้ง  โดยประเมิน
มูลค่ำกำรลงทุนที่คำดว่ำจะได้รับคืน (Recoverable Amount) ณ วันที่ 30 เมษำยน 2555 และบันทึกรับรู้กำรด้อยค่ำกำรลงทุนบนงบ
กำรเงินรวมของ PTTER ในไตรมำสที่ 2/2555  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 126.94  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีผลให้ ปตท. ต้องบันทึกรับรู้ผล
ขำดทุนดังกล่ำวบนงบกำรเงินรวมของปตท. เป็นเงินบำท ณ วันปิดงวดบัญชี 30 เมษำยน 2555 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  3,972.32  ล้ำนบำท 
และรับรู้ผลขำดทุนดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 127.46  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 3,988.43 ล้ำนบำท 
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ทั้งนี้   EMG ได้ยื่นฟ้อง EGPC/EGAS ภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ International Chamber of Commerce 
(ICC) กรุงเจนีวำ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ในกรณียกเลิกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯโดยมิชอบทำงกฏหมำย โดยมีมูลค่ำกำรฟ้องร้องรำว 1,500 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำค ำตัดสินภำยในไตรมำส 2 ปี 2558 ในขณะเดียวกัน EGPC/EGAS ได้ยื่นฟ้อง EMG ใน
กรณีผิดนัดช ำระค่ำก๊ำซฯ ตำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ อันเป็นเหตุแห่งกำรยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ 
Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ซ่ึงคำดว่ำจะมีกำรพิจำรณำค ำตัดสิน
ภำยในต้นปี 2559 

 EMG ได้จัดจ้ำงบริษัท KTSTAR เพื่อด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซฯ ทั้งในทะเลและสถำนีรับจ่ำยก๊ำซฯ บนบก
ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ตั้งแต่ปลำยปี 2555 เป็นต้นมำ   แต่เนื่องด้วย EMG ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินจึงจ ำเป็นต้องหยุดกำรบ ำรุงรักษำ
ดังกล่ำวเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2556 เป็นต้นมำ   

ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ปี 2556 ถึงปัจจุบัน EMG ด ำเนินกำรฟ้องร้องเป็นหลักและมิได้มีกำรด ำเนินธุรกิจหรือใช้
ประโยชน์ใดๆจำกทรัพย์สินที่มีอยู่  
  2) การลงทุนในธุรกิจถ่านหิน: บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) เป็นบริษัทย่อยซ่ึง PTTER ถือหุ้นทั้งหมด 
(ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งส้ิน 10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 100 เหรียญฮ่องกง  ทั้งนี้ PTTML เป็นตัวแทนของ PTTER ในกำร
ลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินต่ำงประเทศมำตั้งแต่ปี 2552  โดยปัจจุบันมีกำรลงทุน (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) รวมประมำณ 1,782 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วยกำรลงทุนดังต่อไปนี้ 

                - ถือหุ้นร้อยละ 95.26 ในบริษัท Sakari Resources Limited (เดิมช่ือ Straits Asia Resources Limited -SAR) ซ่ึง
เป็นบริษัทสัญชำติสิงคโปร์ ที่ประกอบธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย คือเหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan 
นอกจำกนี้ยังประกอบธุรกิจค้ำถ่ำนหินในประเทศสิงคโปร์อีกด้วย     

- ถือหุ้นผ่ำนบริษัทย่อยในบริษัท Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วมทุน กับตัวแทนรัฐบำลมำดำกัสกำร์ในกำรส ำรวจและพัฒนำเหมืองถ่ำนหิน  ที่  Sakoa Coal Basin ในประเทศ
มำดำกัสกำร์ โดยโครงกำรตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และโครงกำรมีศักยภำพในกำรส่งออกเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง
ในโรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมหนักต่ำงๆ ในประเทศอินเดีย และประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก  โดยปัจจุบันMCM ได้รับ
ใบอนุญำตกำรผลิตจำกรัฐบำลมำดำกัสกำร์แล้ว และปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรต่อไป 

- ถือหุ้นผ่ำนบริษัทย่อยในบริษัทร่วมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 35 ซ่ึงมีสิทธิส ำรวจถ่ำนหินใน
ประเทศบรูไน 

ทั้งนี้ PTTER โดยบริษัทย่อยได้ท ำกำรขำยหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษัท Yannarie Solar Pty, Ltd. (Yannarie) 
ซ่ึงครอบครองสิทธิกำรเช่ำพื้นที่เพื่อท ำเหมืองเกลือทำงด้ำนตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท North West Salt Pty, 
Ltd. (NWS) เป็นจ ำนวนเงิน 150,000 เหรียญออสเตรเลีย เนื่องด้วยไม่ใช่ธุรกิจพลังงำนอันเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ปตท.  
โดย ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2556      

ส ำหรับผลประกอบกำรทั้งปี 2557นั้น SAR มียอดขำยถ่ำนหินรวมทั้งส้ิน 9.8 ล้ำนตัน และมีก ำไรสุทธิ 7.0 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ  

PTTER ได้ด ำเนินกำรโอนขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำลิก 1 ให้แก่ GPSC แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2557 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่76 

(2) กำรบริหำรจัดกำร 

   คณะกรรมกำรบริษัท PTTER ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 คนซ่ึงเป็นผู้บริหำรและ
อดีตผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 4 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจำกภำยนอก จ ำนวน 3 คน  

(3) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTER ปี 2555 - ปี 2557 เป็นดังนี้  
                                                                   หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน 
ปี2555 

 
ปี 2556 

 
ปี 2557 

(Unaudited) 
รำยได้จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 28,738 24,978 

 
20,557 

รำยได้อื่น 1,183 575 
 

(27.179 
(1, 

664 
 ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ – ส่วนของบริษัท 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ  - ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนน้อย 

33,832 
(5,007) 

1,095 

27,170 
(1,549) 

(68) 

23,555 
(2,282) 

(52) 
สินทรัพย์รวม 61,985 61,532 

70,220 
 

56,756 
67,874 

 

หนี้สินรวม 68,011 70,220 67,874 
1, ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย 7,015 1,624 1,038 

(12,156_ ส่วนของผู้ถือหุน้ (13,041) (10,312) (12,156) 
 ที่มำ: งบกำรเงิน บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด 

2.2.5.2   บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (PTTGE) 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่  4/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2550 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ปตท  
กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด ซ่ึง ปตท. ถือหุ้น 100% เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ล้ำนบำท ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนอยู่ที่ 10,860 ล้ำนบำทโดยมีวัตถุประสงค์หลักส ำหรับลงทุนในธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ เพื่อเป็นแหล่ง
พลังงำนทดแทนให้ประเทศตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนของกระทรวงพลังงำน โดยมีเป้ำหมำยในกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจปำล์ม
น้ ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจำกมีควำมเหมำะสมทำงสภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำ อีกทั้งยังมีพื้นที่
เพียงพอส ำหรับกำรลงทุนปลูกปำล์มในระยะยำวของ PTTGE โดยคณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติกรอบกำรลงทุนพื้นที่ปลูกปำล์ม 
500,000 เฮกตำร ์หรือประมำณ 3.1 ล้ำนไร่  

(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภำคม 2550 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมัติให้ PTTGE ลงทุนในบริษัท PT. Az Zhara ด้วยเงิน
ลงทุนจ ำนวน 1,871.25 ล้ำนบำท ส ำหรับสวนปำล์มน้ ำมันบนพื้นที่ 734,375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เกำะ Kalimantan ปัจจุบันได้ปรับลดพื้นที่
ของส่วนปำล์มตำมสภำพเศรษฐกิจเหลือพ้ืนที่ 253,125 ไร่ และด ำเนินกำรลงปลูกปำล์มไปแล้วจ ำนวน 10,633ไร่  

เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2551 PTTGE เข้ำซ้ือกิจกำรบริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) โดยมี
สินทรัพย์เป็นพื้นที่ส ำหรับพัฒนำสวนปำล์มน้ ำมันขนำด 87,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่เกำะ Kalimantanโดยปัจจุบันมีกำรพัฒนำพื้นที่แล้ว
และด ำเนินกำรปลูกปำล์มไปแล้วทั้งส้ิน 69,544 ไร่  และมีโรงสกัดน้ ำมันปำล์มดิบ (CPO) ที่ก ำลังกำรผลิต 45 ตันต่อช่ัวโมง
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่  3/2551 ได้อนุมัติให้ PTTGE เข้ำซ้ือสินทรัพย์บริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. 
MAR (Palembang)) ผ่ำน PT. MAR และมีมูลค่ำลงทุน 645 ล้ำนบำท โดยมีสินทรัพย์สิทธิบนที่ดิน 43,750 ไร่ พื้นที่ชำวบ้ำนบน 
Contract Farming 93,750 ไร่ และโรงสกัดน้ ำมันปำล์มดิบพร้อมด ำเนินกำรผลิตขนำด 30 ตัน/ชม. โครงกำรตั้งอยู่บนเกำะสุมำตรำ 
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ซ่ึง ในปี 2557  บริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak และ Palembang)  สำมำรถผลิตผลปำล์มดิบ(Fresh Fruit 
Bunch : FFB) ได้เป็นจ ำนวน 120,427 ตัน, ผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)ได้ 24,759 ตัน และเป็นเนื้อเมล็ดใน
ปำล์ม (Palm Kermel :PK)  4,177 ตัน สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษัทฯ จำกทั้ง 2 โครงกำร แล้วประมำณ 586 ล้ำนบำท 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2551 ได้อนุมัติให้ PTTGE เข้ำลงทุนในบริษัท PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเข้ำลงทุนร่วมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เข้ำถือหุ้นในโครงกำร 
PT. FBP จ ำนวนร้อยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในที่ดิน 675,000 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน ณ วันเข้ำซ้ือประมำณ 867 ล้ำนบำท โครงกำร
ตั้งอยู่ที่ West Kalimantan ปัจจุบัน ได้ด ำเนินกำรลงปลูกต้นปำล์ม ไปแล้วเป็นพื้นที่จ ำนวน 55,462 ไร ่

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2555 ได้อนุมัติกรอบกำรขยำยพื้นที่ปลูกและพัฒนำโครงกำรส่วน
ขยำยของ PT  Az Zhara และโครงกำรอื่นๆ ในอินโดนีเซีย ไม่เกิน 200,000 Ha โดยได้เข้ำลงทุน PT Az Zhara KPI ในสัดส่วนถือ
หุ้นในโครงกำร ร้อยละ 75 ในสิทธิที่ดิน  492,981 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน (ช ำระแล้ว)  ณ วันเข้ำซ้ือประมำณ 2,052.6  ล้ำนบำท 
โครงกำรตั้งอยู่ที่ East Kalimantan ปัจจุบัน ได้ด ำเนินกำรลงปลูกต้นปำล์ม ไปแล้วเป็นพื้นที่จ ำนวน 93,437 ไร ่

(2) กำรบริหำร 

   คณะกรรมกำรบริษทั PTTGE ณ วันที่ 31  ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน 

(3) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTGE ในปี 2555 – ปี 2557 เป็นดังนี้  
     หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้รวม 41 16 18 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 73 54 34 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (32) (38) (16) 
สินทรัพย์รวม 390 364 377 
หนี้สินรวม 86 135 171 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 304 229 206 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยังขำดทุนเนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกส่วนใหญเ่ป็นพืน้ที่ในช่วงพัฒนำ ซ่ึงยังไม่สำมำรถ
เก็บเกี่ยวผลผผลิตได ้

2.3 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื นฐาน 

 ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนของ ปตท. ประกอบด้วย ระบบจัดส่งก๊ำซธรรมชำติ 
(ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และระบบกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์)  ธุรกิจไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม  ธุรกิจกำรพัฒนำ
ที่ดิน  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนมำตรฐำนและระบบกำรปฏิบัติกำรเพื่อควำมยั่งยืน  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและบริหำร
โครงกำรก่อสร้ำง  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง  และธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรส ำนักงำน  โดยในปี 2557 
ซ่ึงเป็นระยะแรกของกลุ่มธุรกิจโครงสร้งพื้นฐำน  ประกอบด้วย ธุรกจิและบริษัทในเครือภำยใต้ ดังนี้ 

 2.3.1 ธุรกิจบริหำรควำมยั่งยืน  ประกอบด้วย งำนคุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
ส่ิงแวดล้อม (QSSHE)  งำนบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนกลุ่ม ปตท . (PTT Group Sustainability Management ) และงำนพัฒนำ
ระบบปฏิบัติกำรสู่ควำมเป็นเลิศกลุ่ม ปตท. (PTT Group Excellence Transformation)   
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 2.3.2 ธุรกิจวิศวกรรมและบริกำรโครงกำร ประกอบด้วย  งำนบริหำรโครงกำรด้ำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 
รวมทั้งกำรจัดกำรที่ดิน และกำรประเมินโครงกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม สังคมและชุมชน กำรจัดท ำข้อก ำหนดเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ของ ปตท. ให้ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 2.3.3 บริษัทในเครือ ปตท. สังกัดกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

  ในปี 2557 บริษัทในเครือ ปตท. ที่ได้รับกำรโอนย้ำยกำรก ำกับดูแลมำสังกัดกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ประกอบด้วย  2 บริษทั ดังนี้  

2.3.1.1  บริษัท  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด (PTTME)  

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหำคม 2547 โดยเป็นกำรถือหุ้นร่วมกันระหว่ำง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)  
(60%) (ปัจจุบัน คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)) และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเริ่มในกำร
ก่อตั้ง คือ บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จ ำกัด (NPTC)  

เมื่อวันที่  8 เมษำยน 2551 NPTC ได้เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท อัลลำยแอนด์ แพลนเซอร์วิส จ ำกัด (APS)  และได้เปลี่ยน
ผู้ถือหุ้นจำกบริษัท Toyo Thai Corporation เป็นบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ต่อมำเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2552  ได้เปลี่ยนช่ือ เป็น
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้ำนวิศวกรรม กำร
ออกแบบก่อสร้ำง และงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ รวมทั้งให้บริกำรงำนซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ในโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและ
โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท  ส ำนักงำนของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 22/2  ถนนปกรณ์สงเครำะห์รำษฎร์  ต ำบลมำบตำพุด  อ ำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง  21150 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท เป็นทุนที่ออกและช ำระ
แล้วจ ำนวน 136,849,040 บำท และสัดส่วนกำรถือหุ้นระหว่ำง ปตท. : PTTGC อยู่ที่ร้อยละ 40 : 60 

(1)  กำรให้บริกำร 

 PTTME ให้บริกำรด้ำนซ่อมบ ำรุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) กำรออกแบบ ก่อสร้ำง 
และงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงงำนตรวจสอบโรงงำน ส ำหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำทั่วไป 

(2)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำร PTTME ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 2 คน   

(3)  กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTME ในปี 2555 - ปี 2557 เป็นดังนี้ 

            หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,247 3,715 4,067 
รำยได้รวม 2,252 3,727 4,077 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 2,205 3,723 4,063 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 47 4 14 
สินทรัพย์รวม 1,420 1,853 2,574 
หนี้สินรวม 929 1,382 2,105 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 491 471 469 
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2.3.1.2  บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES) 

 ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ได้จัดตั้ง บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES) เพื่อให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงเทคนิควิศวกรรม และด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ บริษัทในกลุ่ม ปตท. โครงสร้ำงผู้ถือ
หุ้นประกอบด้วย  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และ 
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนบริษัทละร้อยละ 20 

(1)  กำรให้บริกำร  

    บริษัทด ำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรทำงเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่  ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน  ด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร  ด้ำนกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง ควำมปลอดภัยของกระบวนกำรผลิต  และกำรปรับปรุงควำมน่ำเช่ือถือของอุปกรณ์รวมทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยีและควำมรู้
ควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคนิคของกลุ่ม ปตท. ให้มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 

(2)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำร  PTTES ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีจ ำนวน 5 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 2 คน และ 
ปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 

(3)  ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTES ในปี 2555  - ปี 2557  เป็นดังนี้                                                                                                                                      
                                                                                                             หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 412 454 569 
รำยได้รวม 417 464 582 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  404 447 544 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 13 17 38 
สินทรัพย์รวม 353 410 427 
งบกำรเงิน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
หนี้สินรวม 183 223 210 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 170 187 217 

นอกจำกนี้ในวันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นมำ  มีบริษัทในเครือ ปตท. ที่ได้รับกำรโอนย้ำยกำรก ำกับดูแลมำ
สังกัดกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนอีกจ ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด มหำชน (GPSC) บริษัท  
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (ENCO) 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่80 

2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2555 ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 
(ตรวจสอบ) 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภัณฑ์ก๊ำซฯ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ)  473,042.64  16.62  490,481.29  17.02  515,917.63 18.00 

 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ำมันและหนว่ยธุรกิจ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ)  

91,229.81  3.21  83,948.22  2.91  85,825.23 2.99 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 94,781.65  3.33  101,955.11  3.54  123,731.96 4.32 
 บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00 8,690.18  0.31  10,154.87  0.35  10,313.01 0.36 
 บจ. ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม (CHPP 1/) - 174.86  0.01  182.13  0.01  - - 
 หัก รำยได้ค่ำก๊ำซส่วนที่ PTTEP ขำยให้ บมจ. ปตท.   (89,693.85) (3.16) (97,325.70) (3.38) (114,289.75) (3.99) 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ  578,225.29 20.32 589,395.92 20.45 621,498.08 21.68 

2. ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ำมันและหนว่ยธุรกิจ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ)   

1,769,343.68 62.18 1,646,289.35 57.11 1,613,205.13 56.27 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 113,069.79 3.97 118,381.95 4.11 119,610.42 4.17 

 
หัก รำยได้ค่ำน้ ำมันดิบส่วนที่ ปตท.สผ. ขำยให้ บมจ. 
ปตท.    

(74,056.06) (2.60) (84,399.51) (2.93) (93,635.66) (3.27) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 148,385.84 5.22 322,417.32 11.19 299,658.06 10.45 
 PTT (Cambodia) Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 7,977.18 0.28 7,330.44 0.25 7,715.74 0.27 
 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL 2/) 100.00 22,172.38 0.78 21,172.93 0.73 1,013.18 0.04 
 บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลกี (PTTRB 2/)  100.00      38,772.21  1.36        38,247.88  1.33 63,773.24 2.23 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น  ามัน  2,025,665.02 71.19 2,069,440.36 71.79 2,011,340.11 70.16 

 หมำยเหตุ : 1/ ปตท.ถือหุ้นใน CHPP ด้วยสัดส่วนร้อยละ 100  จนถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2556 จึงจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน CHPP ในส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)  
2/ ปตท. ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทย่อยของ SBECL โดยโอนมำให้ PTTRB เป็นผู้ถือหุ้นแทนตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2557 ทั้งนี้รำยได้จำกกำรขำยของ PTTRB ได้รวมรำยได้จำกกำรขำยของบริษัทย่อย
ดังกล่ำวตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่81 

2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น

ของ
บริษัท 

ปี 2555 
 

ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
 

บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ำมันและหนว่ยธุรกิจ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ) 

 
59,374.79 2.09 46,579.53 1.62 28,451.58 0.99 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง (PTTPM)  50.00 70,916.80 2.49 76,300.43 2.65 90,304.14 3.15 

 บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส์ (HMC) 41.44 10,721.30 0.38 10,741.38 0.37 12,675.36 0.44 

 บจ.พีทีที อำซำฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50 620.39 0.02 4,828.15  0.17 7,429.12 0.26 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 - - - - 21,345.12 0.75 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี    141,633.28 4.98 138,449.48 4.81 160,205.32 5.59 

4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส (PTTER 3/) 100.00 28,738.50 1.01 24,977.75 0.87 20,436.37 0.71 

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

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง   28,738.50 1.01 24,977.75 0.87 21,041.84 0.73 

5. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE) 100.00 1,246.14 0.05 532.08 0.02 608.51 0.02 

บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA ) 25.00  4.59   -                   8.60            -    9.84 - 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ   1,250.73 0.05 540.68 0.02 618.35 0.02 

6. รำยได้สำธำรณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (DCAP) 35.00 926.45 0.03 1,002.38 0.03 1,063.75 0.04 

 บจ. ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล (TSR 4/) - - - 65.73 - - - 

 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 44.54 - 48.50 - 45.06 - 

รวมรายได้จากสาธารณูปโภค    970.99 0.03 1,116.61 0.03 1,108.81 0.04 

หมำยเหตุ : 3/ เดิมชื่อ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล (PTTI) 
                   4/  ปตท.ถือหุ้นใน TSR  ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม 2556  จนถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2556  จงึจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน TSR  ในส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก ่GPSC  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
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2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2555 
 

ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 
(ตรวจสอบ) การถือหุ้น

ของบริษัท 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท ร้อยละ 

7. รำยได้จำกธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจน้ ำมันและหน่วยธุรกิจ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ) 

 3,207.89 0.11 4,109.00 0.14 4,669.14 0.16 

 บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี (PTTRB) 100.00 4,564.07 0.16 4,765.56 0.17 4,834.20 0.17 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 1.15  -    6.79 - 33.76 - 

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม   7,773.11 0.27 8,881.35 0.31 9,537.10 0.33 

8.รำยได้จำกกำรให้บริกำร   บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 4,685.26 0.17 4,635.63 0.16 4,474.74 0.16 

 
บจ.ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
(TTM(T))  

50.00 1,716.42 0.06 1,501.98 0.05 1,208.72 0.04 

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

50.00 145.96 0.01 151.42 0.01 161.46 0.01 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์(PTTPL) 100.00 1,123.84 0.04 1,154.85 0.04 1,317.32 0.05 

 บจ.เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์(ENCO) 50.00  553.69  0.02 568.55 0.02 509.40 0.02 

 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA ) 25.00 685.81 0.02 817.70 0.03 868.84 0.03 

 บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี (PTTRB) 100.00 305.71 0.01 395.40 0.01 420.23 0.01 

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

 บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล ( PTT TANK) 100.00 359.45 0.01 380.37 0.01 420.15 0.01 

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

รวมรายได้จากการให้บริการ   9,576.14 0.34 9,606.16 0.33 9,382.57 0.33 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  2,793,833.06 98.18 2,842,408.31 98.61 2,834,732.18 98.88 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
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2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 
 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2555 
 

ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 
(ตรวจสอบ) 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

9.  อื่นๆ 

  
  

  
  

      
    9.1 รำยได้อ่ืนๆ 17,178.96 0.60 14,027.21 0.49 18,053.63 0.63 

9.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 7,434.06  0.26     (210.37)  (0.01) 11,155.53 0.39 

รวมรายได้อ่ืน     24,613.02  0.86 13,816.84 0.48 29,209.16 1.02 

10. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    27,014.79       0.95  26,356.15 0.91 2,942.06 0.10 

รวมรายได ้     2,845,460.87 100.00 2,882,581.30 100.00 2,866,883.40 100.00 
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2.5  ภาวะอุตสาหกรรม        

2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจส ารวจและผลิตและก๊าซธรรมชาติ  

2.5.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  

 ณ ส้ินปี 2556 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย เป็นดังนี้ 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 
น  ามันดิบ 

(ล้านบาร์เรล) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว 
(Proved Reserves) 

8,414.77 257.04 203.91 

ปริมำณส ำรองที่คำดว่ำจะพบ 
(Probable Reserves) 

8,798.58 312.19 268.92 

ปริมำณส ำรองที่อำจจะพบ 
(Possible Reserves) 

3,227.36 235.43 97.03 

ที่มำ :  ข้อมูลตำม Web Site ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ  (www.dmf.go.th) 

กำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผู้ด ำเนินกำรรำยใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด บริษัท ปตท .ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด บริษัท เฮสส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรช่ัน จ ำกัด เป็นต้น ในปี 2557 มีปริมำณกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศเฉลี่ย 4,075 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนประมำณร้อยละ 0.7  น้ ำมันดิบ 138,758 
บำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 7 และก๊ำซธรรมชำติเหลว 94,330 บำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 3  

ปริมำณกำรผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยส ำหรบัปี 2548 –ปี 2557 เป็นดงันี ้

ปี ก๊าซธรรมชาติ  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

น  ามันดิบ 
(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(บาร์เรลต่อวัน) 

2548 2,292 113,890 69,487 

2549 2,353 128,950 75,250 

2550 2,515 134,563 78,845 

2551 2,778 143,935 84,893 

2552 2,990 154,041 83,900 

2553 3,506 153,174 88,627 

2554 3,577 139,991 84,136 

2555 3,996 148,977 89,639 

2556 4,044 149,481 91,159 

2557 4,075 138,758 94,330 

ที่มำ :  ข้อมูลตำม Web Site ของ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (www.eppo.go.th)    

                ส ำหรับระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบันกำรลงทุนและกำรด ำเนินกำร 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจำก ปตท. แล้ว ยังมีบริษัทอื่นที่ด ำเนินกิจกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ตัวอย่ำงเช่น 
บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ปตท.  กับ International Power S.A. แห่งประเทศ       

http://www.dmf.go.th/
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เบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดำวัลย์ จ ำกัด ได้ด ำเนินธุรกิจพัฒนำและก่อสร้ำงระบบท่อย่อยเพื่อขนส่งและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ
ให้กับลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ปัจจุบันกิจกำรก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ 
กระทรวงพลังงำนเป็นหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  

2.5.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

ปี 2557 กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 4,691 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต)      
(คิดเป็นสัดส่วนกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศร้อยละ 78 และ 22 ตำมล ำดับ) ปริมำณกำรจัดหำ ก๊ำซธรรมชำติ 
ของปี 2557 เพิ่มขึ้น 88 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2556 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ
มีปริมำณเฉลี่ย 4,687  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น 101 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2556 
ทั้งนี้ภำพรวมของกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ เพิ่มขึ้น เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจำกยุติกำร
ชุมนุมทำงกำรเมือง เมื่อกลำงปี 2557 ประกอบกับมีโรงไฟฟ้ำใหม่ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง เกิดขึ้นในปี 2557  

ทั้งนีป้ริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใน ปี 2557 ให้กับลูกค้ำกลุม่ต่ำงๆ มีดังนี ้

 ภำคไฟฟ้ำ 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 2,757 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
ประกอบด้วยกำรจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉลี่ย 1,206 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ผู้ผลิตไฟฟ้ำ
อิสระ เฉลี่ย 852 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก เฉลี่ย 699 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใน
ภำคไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ประมำณ 47 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

 ภำคอุตสำหกรรม 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 653 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจำกปริมำณจ ำหน่ำยของปี 2556  ประมำณ 14 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจำกกำรขยำยกำรลงทุนในโครงกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ไปยังบริษัทลูกค้ำที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติ  ทั้งในส่วนของลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม และ ลูกค้ำกลุ่มพำณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. มีจ ำนวนลูกค้ำ
อุตสำหกรรมทั้งส้ิน 354 รำย 

 ภำคขนส่ง 

กำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง หรือ NGV ปี 2557 มีปริมำณเฉลี่ย 317 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7  ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 10 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 (ซึ่งเป็น
ผลมำจำกกำรขยำยสถำนีบริกำรอย่ำงต่อเนื่องท ำให้ปัจจุบนัมีสถำนีบริกำรรวม 497 แห่ง เป็นสถำนีที่ ปตท.ลงทุนเอง 394 แห่ง และ
เอกชนลงทุน 103 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัด โดยในปี 2557 สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่งทดแทนกำรใช้น้ ำมัน
เบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.4 จำกร้อยละ 11 ในปี 2556  ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือน ธันวำคม 2557 มีจ ำนวนรถยนต์ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 462,414 คัน เพิ่มขึ้น 23,593 คัน หรือ ร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556) 

 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 

กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉลี่ย 960 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 30 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
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หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้งนี้ เนื่องจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 จ ำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องจำกอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำที่อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ (Waste Heat Recovery Unit, WHRU) เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2556 โดย ปตท. ได้ติดตั้ง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนชุดส ำรอง ณ โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 5 ในเดือนเมษำยน 2557 ท ำให้กลับมำเดินเครื่องเต็มก ำลังกำร
ผลิต ลดผลกระทบในกำรผลิตและน ำเข้ำก๊ำซแอลพีจี รองรับควำมต้องกำรใช้ของผู้ใช้พลังงำน และเมื่อเดือนกันยำยน 2557 ปตท. 
ได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์ ท ำให้สำมำรถเดินเครื่องได้ตำมปกติ 
รวมทั้งได้ผ่ำนช่วงระยะเวลำทดสอบประสิทธิภำพกำรเดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ออกแบบและปรับปรุงระบบป้องกัน
เหตุเพิ่มเติมอีกด้วย  

ปริมำณกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมชนิดของเช้ือเพลิงระหว่ำงปี 2550 – ปี 2557 

                    หน่วย : ล้ำนหน่วย 
 ปี2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1. พลังน  า 7,961 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 5,412 5,164 

2. ก๊าซธรรมชาติ 98,244 104,458 106,343 118,438 108,261 119,368 119,218 120,314 

3. น  ามันเตาและดีเซล 2,995 1,013 493 600 1,331 1,363 1,418 1,643 

4. ถ่านหิน 30,881 30,838 29,808 29,764 31,712 34,583 35,352 37,572 

5. กระแสไฟฟ้าน าเข้า และอื่นๆ 6,945 4,961 4,748 9,519 13,104 13,228 15,999 16,252 

รวม 147,026 148,221 148,358 163,668 162,343 176,973 177,398 180,945 

อัตราการขยายตัว  (ร้อยละ) 3.6 0.8 0.1 10.3 -0.8 9.0 0.25 2.0 
ที่มำ :  ข้อมูลตำม Web Site ของ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน (www.eppo.go.th)  

ควำมต้องกำรก๊ำซฯ ในระยะยำวในภำคไฟฟ้ำนั้น เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2557 ที่ประชุม กพช. ได้เห็นชอบในหลักกำรและ
แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือแผน PDP 2015 ซ่ึงเป็นครั้งแรกที่มีกำร
จัดท ำแผนแบบบูรณำกำรร่วมกับแผนอนุรักษ์พลังงำน และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน ซ่ึงกำรจัดท ำแผนดังกล่ำวได้ยึดหลัก 3 ข้อ 
คือ 1. ด้ำนควำมมั่นคงทำงพลังงำน (Security) โดยมีเป้ำหมำยที่จะต้องจัดหำไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ รวมถึงมีกำรใช้
เชื้อเพลิงที่หลำกหลำยเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมำกเกินไป 2. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economy) ให้ค่ำ
ไฟฟ้ำมีควำมเหมำะสมและใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 3. ด้ำนส่ิงแวดล้อม (Ecology) ที่ต้องลดผลกระทบที่ เกิดกับ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน โดยกำรจัดท ำแผน PDP 2015 สอดคล้องกับ กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และ 
ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ประมำณกำรกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจระยะยำวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี รวมถึงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐเพื่อรองรับกำรเติบโตของประชำกร และกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชำกร 

แผนดังกล่ำวได้จัดท ำตำมแนวทำงของ กพช. ครั้งที่ผ่ำนมำ โดยก ำหนดให้บูรณำกำรแผน PDP เข้ำกับแผนพลังงำนใน
ระยะยำวแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น แผน PDP 2015 จึงได้ผนวกผลที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพตำมแผนอนุรักษ์
พลังงำน 20 ปี ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำลงได้ถึง 89,672 ล้ำนหน่วย (GWh) ในปี 2579 ทั้งนี้ส ำหรับแผน
อนุรักษ์พลังงำนนั้นมีกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่ถ่ำยทอดลงสู่ 4 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ อุตสำหกรรม อำคำรธุรกิจ ที่อยู่อำศัย 
และภำครัฐ โดยมีตัวอย่ำงของมำตรกำร อำทิ กำรทยอยลดกำรอุดหนุนรำคำพลังงำน มำตรกำรทำงภำษี และ มำตรกำรด้ำนกำรเงิน
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรใช้พลังงำนในอำคำร (Building Code) รวมถึงเร่งรัดกำร
รณรงค์ด้ำนพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนและกำรปลูกจิตส ำนึก และได้เน้นกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนภำยใต้เป้ำหมำยของ
แผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 20 ปี ซ่ึงเน้นกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้ได้เต็มตำมศักยภำพที่มีในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีกำรผลิต
ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงขยะ ชีวมวลและก๊ำซชีวภำพเพื่อสร้ำงประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน เช่น ขยะ  
500 MW และ ชีวมวลแบ่งเป็น 2,500 MW จำกศักยภำพเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบัน และ 1,500 MW จำกนโยบำย 
Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงพลังงำนทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอำทิตย์ ซ่ึงจะมีต้นทุนแข่งขันกับ LNG ได้ใน

http://www.nepo.go.th/
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อนำคต พร้อมขยำยระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยของ 3 กำรไฟฟ้ำ (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) เพื่อรองรับกำรส่งเสริมพลังงำน
ทดแทนเป็นรำยพื้นที่ ตลอดจนพัฒนำระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนและเพิ่ม
คุณภำพของไฟฟ้ำที่ประชำชนจะได้รับ 

โดยในช่วง 10 ปีแรกของแผน จะมีกรอบประมำณกำรสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ดังนี้ ซ้ือไฟฟ้ำพลังน้ ำ
จำกต่ำงประเทศ ร้อยละ 10 - 15 ถ่ำนหินสะอำด ร้อยละ 20 - 25  พลังงำนหมุนเวียน ร้อยละ 10 - 20 และก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 45 
- 50 ส ำหรับในช่วง 10 ปีหลังของแผนฯ จะมีกรอบประมำณกำรสัดส่วนกำรใช้เช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ ดังนี้ ซ้ือไฟฟ้ำพลังน้ ำ
จำกต่ำงประเทศ ร้อยละ 15 - 20 ถ่ำนหินสะอำด ร้อยละ 20 - 25 พลังงำนหมุนเวียน ร้อยละ 15 - 20 และก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 30 - 
40 และนิวเคลียร์ ร้อยละ 0 - 5 นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ควำมมั่นคงและศักยภำพด้ำนไฟฟ้ำในแต่
ละพื้นที่ (Zoning) โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภำค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภำคใต้ รวมถึงพัฒนำระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน สอดคล้องกับ ASEAN Power Grid เพื่อ
รองรับกำรเปิดเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ซ่ึงจำกกำรเห็นชอบกรอบแนวทำงในครั้งนี้กระทรวงพลังงำนจะจัดให้มี
กำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนผ่ำนเวทีประชำพิจำรณ์ต่อไป 

คำดว่ำแผน PDP 2015 นอกจำกจะเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของประเทศแล้ว ยังเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน
ของประเทศในด้ำนรำคำ และเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนที่เปน็พลังงำนสะอำดมำกขึ้น ช่วยลดกำรน ำเข้ำเช้ือเพลิงฟอสซิล
จำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ LNG และเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรในประเทศกว่ำ 80 ล้ำนตันต่อปี ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์จำกค่ำเชื้อเพลิงที่กระจำยเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจตำมแผนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก ประมำณ 
1.16 แสนล้ำนบำทต่อปี ในปี 2579 

2.5.1.3 การปรับโครงสร้างบรหิารกิจการพลังงาน      

รัฐบำลมีนโยบำยให้มีกำรปรับโครงสร้ำงบริหำรกิจกำรพลังงำนให้เหมำะสม โดยแยกงำนนโยบำยงำนก ำกับดูแลกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำน และกำรประกอบกิจกำรพลังงำนออกจำกกัน ให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำนครอบคลุมทั้งกิจกำรไฟฟ้ำ
และก๊ำซธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพ ม่ันคง มีปริมำณเพียงพอ และให้มีกำรจัดตั้งองค์กรก ำกับดูแลอิสระ คือ คณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำนของประเทศ โดยมีหน้ำที่ป้องกันกำรใช้อ ำนำจผูกขำดโดยมิชอบ และคุ้มครองผู้ใช้
พลังงำนและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรพลังงำน  เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2550 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติรับ
หลักกำรแห่งร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 (พระรำชบัญญัติฯ) ได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2550 เป็นต้นไป 

2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจน  ามัน    

2.5.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่น  ามนั   

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ ำมันรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันรวมกันทั้งส้ินประมำณ 1,239,000 
บำร์เรลต่อวัน (รวมก ำลังกำรผลิตของหน่วยกล่ันแยกคอนเดนเสทของ PTTGC จ ำนวน 135,000 บำร์เรลต่อวัน และก ำลังกำรผลิต
ของระยองเพียวริฟำยเออร์ 17,000 บำร์เรลต่อวัน ซ่ึงได้หยุดกำรผลิตลงอย่ำงไม่มีก ำหนดเวลำตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.2555) ใน ปี 2557 
โรงกล่ันน้ ำมันมีกำรผลิตจริงรวมกันจ ำนวน  1,070,781 บำร์เรลต่อวัน เมื่อรวมกับกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกโรงแยกก๊ำซฯ 
และโรงงำนปิโตรเคมีจ ำนวน  101,480บำร์เรลต่อวัน ท ำให้มีกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจ ำนวน  1,172,260 
บำร์เรลต่อวัน 

ประเทศไทยผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูปแยกเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 
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   หน่วย : บำร์เรลต่อวัน 
ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

น้ ำมันเบนซิน 222,092  277,127 273,809 
น้ ำมันดีเซล  431,782  439,749 414,663 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 100,669  115,117 120,100 
น้ ำมันเตำ 105,487  101,866 97,267 
น้ ำมันก๊ำด 1,304  11,841 18,812 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 157,054  148,039  146,130 
รวม 1,018,389 1,093,737 1,070,781 

   ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน  

กำรขนส่งน้ ำมันดิบในประเทศไทยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทัง้ทำงรถบรรทกุ รถไฟ และเรือขนส่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของ
โรงกลั่นน้ ำมัน กำรขนส่งน้ ำมันดิบจำกต่ำงประเทศจะใช้เรือขนส่งตำมท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของประเทศ 
ขณะที่กำรขนส่งน้ ำมันดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทำงรถไฟ โดยที่น้ ำมันดิบจะถูกขนส่งไปยังโรงกลั่นน้ ำมันทั้ง 6 แห่ง
เพื่อกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป  

ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทำง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งน้ ำมัน ปัจจุบันกำรขนส่งน้ ำมัน
ทำงท่อส่งน้ ำมันแม้จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปริมำณกำรใช้ไม่มำกนักเมื่อเปรียบเทียบกับกำรขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ 
เนื่องจำกท่อขนส่งน้ ำมันไม่ได้มีกำรเช่ือมต่อกับโรงกลั่นน้ ำมันทุกแห่ง โรงกลั่นน้ ำมันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ภำคตะวันออกและ       
ภำคกลำงของประเทศซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีควำมต้องกำรใช้น้ ำมันสูงกว่ำภำคอื่นๆ ของประเทศ 

2.5.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายน  ามนั 
ประเทศไทยมีผู้คำ้น้ ำมันที่จดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 รวม 41 รำย (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) ในปี 2557 มี

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันทั้งประเทศรวม 45,950 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 0.7 ผลิตภัณฑท์ี่มีปริมำณกำรใช้เพิ่มขึ้น
คือ น้ ำมันเบนซิน และน้ ำมันดีเซล  

เนื่องจำกภำคอุตสำหกรรมเปลี่ยนไปใช้พลังงำนอื่นที่มีรำคำถูกกว่ำ เช่น ถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น กำรแข่งขัน
ในกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน นอกเหนือจำกกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพตลอดห่วงโซ่
อุปทำน และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้แล้ว กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องตำมกลไกตลำด 
รำยละเอียดแสดงปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของประเทศ ปรำกฏตำมตำรำงที่ 1 

 ตำรำงที่ 1 ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของประเทศ 
    หน่วย : ล้ำนลิตร 

  

 

 

 

 

 
 

ท่ีมำ: กรมธุรกิจพลังงำน  
/1   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 8,725 8,843 8,760 
น้ ำมันเบนซิน 7,705 8,189 8,505 
น้ ำมันก๊ำด 13 11 11 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 5,091 5,562 5,513 
น้ ำมันดีเซล 20,568 20,892 21,084 
น้ ำมันเตำ 2,363 2,155 2,074 
รวม 44,467 45,653 45,950 
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โครงสร้างราคาน  ามัน  
 โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น และรำคำขำยปลีก ในส่วนของรำคำขำยส่ง
หน้ำโรงกลั่น ประกอบด้วย รำคำ ณ โรงกลั่น ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน และภำษีมูลค่ำเพิ่ม และในส่วนของรำคำขำยปลีก ประกอบด้วย รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น ค่ำกำรตลำด และ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 จำกกำรที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น ำเข้ำน้ ำมันจำกต่ำงประเทศในรูปของน้ ำมันดิบเป็นส่วนใหญ่ และน้ ำมันส ำเร็จรูป
บำงส่วน ประกอบกับกำรค้ำน้ ำมันเป็นไปอย่ำงเสรี ดังนั้น กำรก ำหนดรำคำน้ ำมัน ณ โรงกลั่นจึงอ้ำงอิงกับรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปใน
ตลำดโลกตำมหลักกำรเทียบเท่ำกำรน ำเข้ำ (Import Parity) ซ่ึงก ำหนดโดยภำครัฐ รวมถึงขึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำ (หรือค่ำเงินบำท) ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อกำรค ำนวณต้นทุนตำมหลักกำรเทียบเท่ำกำรน ำเข้ำดังกล่ำว 

 ในส่วนของภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน ภำครัฐเป็นผู้ก ำหนด ซ่ึงอัตรำที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับน้ ำมันแต่ละชนิด ส ำหรับเงินส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงนั้น ภำครัฐ
ก ำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเป็นผู้ส่งเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันตำมอัตรำที่ก ำหนด นอกจำกนี้ รัฐบำลมีนโยบำยใน
กำรดูแลรำคำพลังงำนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมเป็นธรรมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลังงำน (กบง.) เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ ำมัน เช้ือเพลิง และระยะเวลำให้มีควำมเหมำะสมโดย
ค ำนึงถึง (1) สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันตลำดโลก (2) ภำวะเงินเฟ้อ (3) กำรส่งเสริมพลังงำนทดแทน และ (4) ฐำนะกองทุนน้ ำมัน
เชื้อเพลิง  

 รัฐบำลได้ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำรปรบัโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเช้ือเพลิง ดังนี้ 
  รำคำพลังงำนต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง 
  รำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงทีใ่ช้ในภำคขนส่ง ควรจะมีอัตรำภำษีสรรพสำมิตที่ใกล้เคียงกัน 
  กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงใช้เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำและส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
  ลดกำรชดเชยข้ำมประเภทเช้ือเพลิง (Cross Subsidy) 
  ค่ำกำรตลำดควรอยู่ในระดับที่เหมำะสม 
  ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย 
  เก็บเงินกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงของน้ ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภท ในอัตรำทีใ่กล้เคียงกันตำมค่ำควำมร้อน 

จำกกำรที่รัฐบำลได้ก ำหนดกรอบ และแนวทำงในกำรปรบัโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเช้ือเพลิง ส่งผลให้มกีำรปรับรำคำ
น้ ำมันอย่ำงต่อเนื่อง โครงสร้ำงรำคำน้ ำมัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปรำกฏตำมตำรำงที่ 2  

ตำรำงที่ 2 โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 
                           หน่วย : บำท/ลิตร 

  เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล 

91 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 20 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 85 
ดีเซลหมุน

เร็ว 

ราคา ณ โรงกลั่น 15.3258  16.4586  16.6854  17.9535  25.2914  17.0716  

ภำษีสรรพสำมิต 5.6000  5.0400  5.0400  4.4800  0.8400  3.2500  
ภำษีเทศบำล  0.5600  0.5040  0.5040  0.4480  0.0840  0.3250  
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  9.1500  2.2500  3.6500  0.2000  -8.2300  2.4500  
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  
รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 30.8858  24.5026  26.1294  23.3315  18.2354  23.3466  
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                     หน่วย : บำท/ลิตร 

  เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล 

91 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 20 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 85 
ดีเซลหมุน

เร็ว 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  2.1620  1.7152  1.8291  1.6332  1.2765  1.6343  
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 33.0478  26.2178  27.9585  24.9647  19.5118  24.9808  

ค่ำกำรตลำด 4.0301  1.9273  1.9080  1.6031  2.7740  1.7843  
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  0.2821  0.1349  0.1336  0.1122  0.1942  0.1249  
ราคาขายปลีก 37.36  28.28  30.00  26.68  22.48  26.89  
ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
หมำยเหตุ :       - รำคำ ณ โรงกลั่น ก ำหนดจำกรำคำตลำดโลก 

                    - ภำษีและกองทุน ภำครัฐเป็นผู้ก ำหนด                                             

2.5.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
ในปี 2557 ประเทศไทยมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ปริมำณ 4,730 ล้ำนกิโลกรัม ลดลงจำกปีก่อน 

0.9% โดยก๊ำซ LPG ไดน้ ำไปใช้ในภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
รัฐบำลมีมำตรกำรบรรเทำผลกระทบด้ำนพลังงำน โดยมีกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง และ

ภำคอุตสำหกรรม โดยสรุปดังนี้ 
ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 

 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.)  เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 เห็นชอบให้ปรับรำคำขำยปลีกขึ้น
เดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2556 เป็นต้นไป จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่ 
24.82 บำทต่อกิโลกรัม และช่วยเหลือครัวเรือนรำยได้น้อย และร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอยอำหำร โดยคงรำคำขำยปลีก
ไว้ที่ 18.13 บำทต่อกิโลกรัม กำรปรับเพิ่มรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG โดยกำรเพิ่มอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง 
ส่งผลให้รำคำขำยปลีกเพิ่มขึ้นจำก 18.63 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2556 จนถึง 22.63 บำทต่อกิโลกรัม 
ณ ส้ินเดือน พฤษภำคม 2557  

 จำกนั้นคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้ตรึงรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนไว้ที่ 22.63 บำท
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2557 ต่อมำได้ปรับเพิ่มรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG อีก 2 ครั้ง เป็น 23.13 บำทต่อ
กิโลกรัมตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2557  และ 24.16 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2557 โดยกำรปรับ
อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น 

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง 

 รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคขนส่ง ถูกตรึงรำคำไว้ที่ 21.38 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็น 
ต้นมำ จำกนั้นคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ปรับรำคำขำยปลีกเพิ่มขึ้นเป็น 22.00 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลำคม 2557 โดยกำรปรับอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 

 ต่อมำคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้ปรับเพิ่มอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนฯ ของรำคำขำยปลีกก๊ำซ 
LPG ภำคขนส่งอย่ำงต่อเนื่อง โดยปรับในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนฯ ของรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG 
ภำคครัวเรือน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2557 รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคขนส่ง และรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG 
ภำคครัวเรือน เท่ำกันที่รำคำ 24.16 บำทต่อกิโลกรัม  
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  ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม 

 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2555 เห็นชอบหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ
ขำยปลีกไว้ที่ 30.13 บำทต่อกิโลกรัม กรณีรำคำก๊ำซ LPG ในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้นมำกท ำให้ต้นทุนรำคำก๊ำซ LPG 
จำกโรงกลั่นน้ ำมันเกิน 30.13 บำทต่อกิโลกรัม และเห็นชอบให้ก ำหนดรำคำขำยปลีกเป็นไปตำมต้นทุนโรงกลั่น 
กรณีรำคำก๊ำซ LPG ในตลำดโลกปรับตัวลดลงท ำให้ต้นทุนรำคำก๊ำซ LPG จำกโรงกล่ันน้ ำมันต่ ำกว่ำ 30.13 บำทต่อ
กิโลกรัม  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2555 เป็นต้นมำ 

 ต่อมำคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้ประกำศปรับลดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดย
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557  ส่งผลให้รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรม ลดลงจำก 30.13  บำทต่อ
กิโลกรัม เหลือ 24.16 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 ท ำให้รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนภำค
ขนส่ง และภำคอุตสำหกรรมอยู่ในระดับที่เท่ำกันตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2557 

และเพื่อให้กำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำน เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 
(กพช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 เห็นชอบให้ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำ ณ โรงกล่ัน และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ที่ระดับ 332.7549 
เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยเห็นควรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน  (กบง.) รับไปก ำหนดรำคำ ณ โรงกลั่น
และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมต่อไป และได้ก ำหนดรำคำซ้ือตั้งต้นของก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส ำหรับ
กำรใช้ประเภทต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงปรับอัตรำเงินจ่ำยเข้ำ/ออกกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงให้มีค่ำใกล้กับศูนย์ 
โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
(1)   รำคำ ณ โรงกลั่น 
(2)   รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น ประกอบด้วย 
 -  รำคำ ณ โรงกล่ัน/โรงแยกก๊ำซฯ 
 -  ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง (1)  และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(3)   รำคำขำยปลีก ประกอบด้วย 
 -  รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น/โรงแยกก๊ำซฯ 
 -      กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง (2)  ค่ำกำรตลำด และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 
ตำรำงที่ 3 โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

                   หน่วย : บำท/กิโลกรัม 

  
ภาคครัวเรือน 
ผู้มีรายได้น้อย 

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 

ราคา ณ โรงกลั่น 10.9566  10.9566  10.9566  10.9566  
ภำษีสรรพสำมิต  2.1700  2.1700  2.1700  2.1700  
ภำษีเทศบำล 0.2170  0.2170  0.2170  0.2170  
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง (โรงกล่ันน ำส่ง) 0.3427  0.3427  0.3427  0.3427  
รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 13.6863  13.6863  13.6863  13.6863  
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (โรงกล่ันน ำส่ง)  0.9580  0.9580  0.9580  0.9580  
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 14.6443  14.6443  14.6443  14.6443  
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง (ผูค้้ำน ำส่ง) 0.0000  5.6400  5.6400  5.6400  
ค่ำกำรตลำด 3.2566  3.2566  3.2566  3.2566  
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           หน่วย : บำท/กิโลกรัม 

  
ภาคครัวเรือน 
ผู้มีรายได้น้อย 

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (สถำนีบริกำรน ำส่ง) 0.2280  0.6228  0.6228  0.6228  
ราคาขายปลีก 18.13  24.16  24.16  24.16  
ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

2.5.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

2.5.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดังนี ้
(1) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น : เป็นกำรน ำก๊ำซปิโตรเลียม อันได้แก่ ก๊ำซอเีทนและก๊ำซโพรเพน หรือผลิตภัณฑ์ใน

รูปของน้ ำมัน อันได้แก่ แนฟทำ มำแปรสภำพเป็นสำรโอเลฟินส์ (ก๊ำซเอทิลีนและก๊ำซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มำแปรสภำพเป็นสำรอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผ่ำนกระบวนกำรกล่ัน แยก ท ำให้แตกตัว และ
แปรรูป 

(2) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง : เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่ำนกระบวนกำร
ต่ ำงๆจนได้ เป็ นผลิต ภัณฑ์ ปิ โตร เคมี ขั้ น กลำง เช่น  สไตรีน โมโน เมอร์  ไวนิ ลคลอไรด์ โมโน เมอร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทำลิกบริสุทธิ์  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นต้น 

(3) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย  : เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์ที่ เกิดขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำงไปผ่ำน
กระบวนกำรต่ำงๆ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลำยในรูปของเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ  เช่น โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ โพลิสไตรีน หรือวัตถุสังเครำะห์ต่ำงๆ ซ่ึงจะถูกน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐำนใน
กำรผลิตของอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรม
ช้ินส่วนรถยนต์ และอุตสำหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น 

2.5.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมขีองประเทศไทย 
จำกสถำนกำรณ์กำรเมืองภำยในประเทศที่มคีวำมชัดเจนมำกขึ้นภำยหลังกำรปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนพฤษภำคม ปี 2557 ที่

ผ่ำนมำ ส่งผลใหค้วำมเชื่อมั่นผู้บริโภคปรบัตัวดีขึน้ กอปรกับกำรลดลงของรำคำน้ ำมันและเทศกำลรื่นเริงในช่วงหลังของปี เป็น
ปัจจัยกระตุ้นใหเ้กิดกำรใชจ้่ำยของผู้บริโภค โดยเฉพำะกำรใช้จ่ำยในกลุ่มสินค้ำไม่คงทน และบริกำร นอกจำกนี้ กำรเร่งเบิกจ่ำย
ของภำครัฐในช่วงไตรมำส 4 ปี 2557 และประเทศทีเ่ป็นตลำดส่งออกหลักๆ ของไทย อำทิ ญ่ีปุ่นและจีน ยังคงมีกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องถึงแมจ้ะอยู่ในระดบัต่ ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ก็ตำม ส่งผลให้กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรปรับตัว
ดีขึ้น  และส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยโดยรวมด้วย  

กำรผลิตและกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในปี 2557  ขยำยตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ โดยในส่วนของกำรผลิตจำกหดตัวร้อยละ 0.7 เป็นขยำยตัวร้อยละ 0.4 และควำมต้องกำรบริโภคจำก
หดตัวร้อยละ 2.2 (ครั้งแรกในรอบ 5 ปี) เป็นขยำยตัวร้อยละ 1.4 ขณะที่กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหดตัวร้อยละ 3.1 (ครั้งแรก
ในรอบ 6 ปี) และกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แต่ลดลงจำกปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 7.0 เป็นหดตัวร้อยละ 
6.7 แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภำยในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้ำงชัดเจน 

หำกพิจำรณำสัดส่วนของกำรส่งออกเปรียบเทียบกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแล้ว พบว่ำ 
ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลำงและขั้นปลำย ร้อยละ 17  29 และ 57 ของกำรผลิตในแต่ละขั้นตำมล ำดับ ซ่ึง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ใกล้เคียงกับปีก่อนแต่โน้มต่ ำลงเล็กน้อยในทุกขั้นกำรผลิต สอดคล้องกับควำมต้องกำร
บริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีภำยในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นนั่นเอง 
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กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรบริโภค และกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น*ของประเทศไทย                                              หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2553 8,004 354 7,121 1,236 
2554  9,418 351 8,195 1,574 
2555 10,045 275 8,831 1,489 
2556 10,133 197 8,495 1,835 
25571\ 10,217 203 8,712 1,707 

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 
ท่ีมำ : สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำง*ของประเทศไทย                                         หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2553 4,648 370 3,393 1,624 
2554  4,586 368 3,213 1,741 
2555 4,457 234 3,143 1,548 
2556 4,168 251 3,124 1,295 
25571\ 3,903 236 3,003 1,137 

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 
ท่ีมำ : สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลำยของประเทศไทย                                         หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2553 4,998 900 3,295 3,295 
2554  6,025 840 3,352 3,352 
2555 6,516 942 3,815 3,643 
2556 6,562 902 3,815 3,650 
25571\ 6,833 821 3,883 3,771 

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 
ท่ีมำ : สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2553 17,650 1,623 13,810 5,463 
2554  20,029 1,560 14,760 6,829 
2555 21,018 1,451 15,618 6,851 
2556 20,863 1,350 15,268 6,945 
25571\ 20,953 1,260 15,487 6,727 

ท่ีมำ : สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
หมำยเหตุ : 1\ Preliminary data 
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2.5.4 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจโครงสรา้งพื นฐาน  

2.5.4.1 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
  ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด จำกกำรศึกษำ
ของ International energy Agency พบว่ำควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำระหว่ำงปี 2553 – ปี 2554 ได้เพิ่มขึ้นกว่ำ 5 เท่ำเป็นกว่ำ 
700 พันล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ซ่ึงประเทศที่ยังไม่พัฒนำมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยตัวหัวค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภำคเอเชียที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงภำวะเศรษฐกิจมำกกว่ำ โดยในปี 2554 สปป.ลำว และเมียนมำร์มีกำรใช้ไฟฟ้ำต่อหัวต่ ำกว่ำ 2 
ล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในขณะที่ญี่ปุ่นและเกำหลีใต้มีกำรใช้ไฟฟ้ำต่อหัวมำกกว่ำ 8 ล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง  ส ำหรับไทยและมำเลเซีย 
มีกำรใช้ไฟฟ้ำต่อหัวอยู่ที่ 2.2  ล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง และ 4.5  ล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ตำมล ำดับ ทั้งนี้ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในภูมิภำคจะเติบโตขึ้นอีกจำกควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นของอุตสำหกรรมและกำรเติบโตของประชำกร 
รวมทั้งกำรรวมตัวกันของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 
  จำกกำรศึกษำของ International energy Agency พบว่ำในปี 2555 ไทยเป็นประเทศที่มีอุปสงค์กำรใช้ไฟฟ้ำเป็น
อันดับสองในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีกำรพึ่งพิงกำรน ำเข้ำพลังงำนไฟฟ้ำค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในถูมิ
ภำคเดียวกัน นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจะแปรผันตำมอัตรำกำร
ขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย และจำกกำรศึกษำของสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) พบว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
จะขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปัจจัยหนุนจำกกำรปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก กำรที่รัฐบำลมีแผนกำรขยำยกำรลงทุนในด้ำนต่ำงๆ ซ่ึง
รวมถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ โดยคำดว่ำควำมต้องกำรไฟฟ้ำของไทยภำยหลังเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะเติบโต
ร้อยละ 5 จนถึงปี 2563 ซ่ึงแรงขับเคลื่อนหลักจะมำจำกพื้นที่อุตสำหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
  ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวน
ประชำกรและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเป็นหลัก โดย กฟผ. จะต้องจัดให้มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวมสูงกว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
สูงสุดเสมอ โดยควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด คือ ปริมำณไฟฟ้ำที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดในหนึ่งของแต่ละปี 
เพื่อรักษำเสถียรภำพ ของระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มีควำมมั่นคง ซ่ึงควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อนโยบำย
กำรผลิตและรับซื้อไฟฟ้ำเพิ่มของประเทศ ทั้งนี้ กฟผ. คำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดส ำหรับในปี 2557 จะมีค่ำประมำณ 
27,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ที่มีค่ำ 26,598 เมกะวัตต์ ประมำณร้อยละ 5 

2.6  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

2.6.1 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่ผ่ำนมำ ปตท . ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย รวมทั้งคุณภำพชีวิตและสุขภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ปตท . จึงได้
ติดตำมตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงได้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมำตรกำรป้องกัน แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมพิจำรณำตำมขั้นตอน ซ่ึงจนถึงปัจจุบัน ปตท. ได้ควบคุมให้มีกำรปฏิบัติ ตลอดจนด ำเนินกำร
ติดตำมตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ เสนอต่อ สผ. รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ยิ่งไปกว่ำ
นั้น เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ และเป็นไปตำมค ำแนะน ำของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 และโรงแยกก๊ำซอีเทน ยังได้เพิ่มเติมกำรติดตั้ง
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เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring 
System : CEMS) ซ่ึงจำกผลกำรติดตำมตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติทุกหน่วย และโรงแยกก๊ำซอีเทน
ตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำร พบว่ำคุณภำพอำกำศ คุณภำพเสียง คุณภำพน้ ำ และกำรจัดกำรกำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิต ล้วนอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีกว่ำมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งยังได้มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต
ตลอดจนโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โครงกำรระบบหมุนเวียนพลังงำนควำมร้อนเหลือทิ้งกลับคืน ส ำหรับโรง
แยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 5 และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม ส ำหรับโรงแยกก๊ำซอีเทน ซ่ึง EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงน ำมำตรกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติในขั้นตอนกำรออกแบบ
รำยละเอียดวิศวกรรมและก่อสร้ำง รวมทั้งโครงกำรติดตั้งหน่วยน ำก๊ำซเหลือใช้กลับคืน (Remaining gas recovery unit : RGRU) 
ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ ระยอง ซ่ึงปัจจุบันรำยงำน EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนอนุญำตฯ เรียบร้อยแล้ว  

นอกจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้ำงต้นแล้ว ปตท . ยังด ำเนินกำรระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร หรือ Integrated 
Management Systems (IMS) ซ่ึงเป็นกำรรวมระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001  ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ      
ควำมปลอดภัย มอก .18001//OHSAS 18001 และระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 เข้ำด้วยกัน โดยปัจจุบัน ทั้งโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติระยอง และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติขนอม (หน่วยที่ 1-6) ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) 
เรียบร้อยแล้ว และสำมำรถรักษำกำรรับรองได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนยังได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัด
กำรพลังงำน ตำมมำตรฐำน ISO 50001 เพิ่มเติมอีกด้วย 

2.6.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ถึงแม้ว่ำกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท . ได้เกิดขึ้นก่อนที่โครงกำรประเภทระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทำงท่อ จะถูกก ำหนดให้อยู่ในข่ำยที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment) ตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม พ .ศ. 2539 มำกกว่ำ 10 ปี อย่ำงไรก็ตำม ปตท .  
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสภำพแวดล้อมทั้งก่อนกำรก่อสร้ำง ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และภำยหลังกำรก่อสร้ำงมำโดยตลอด จึง
ได้มีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด ำเนินโครงกำร เพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระหว่ำงก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร โดยเฉพำะกำรปรับสภำพพ้ืนที่ให้เข้ำสู่สภำพเดิมเมื่อ
กำรฝังกลบท่อแล้วเสร็จ ซ่ึงทุกโครงกำรนับแต่กำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซฯ สำยประธำนเส้นแรกที่เริ่มรับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทย 
และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอ่ืนๆ ก็มีแนวทำงปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน 

ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำมำยังชำยแดนไทยที่บ้ำนอีต่อง และต่อมำยังโรงไฟฟ้ำรำชบุรี ที่เริ่ม
ก่อสร้ำงในปี 2540 นั้น ปตท. ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอต่อ สผ. ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ซ่ึงจำกผลกำรติดตำมตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมำ ล้วนปรำกฏว่ำเป็นไปตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบที่ได้เสนอไว้ในรำยงำนฯ 

ในระหว่ำงปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติทุกขนำด ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ ฉบับที่ 3 หรือโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) นั้น 
ได้มีกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำน EIA รวมทั้งมีกำรน ำมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรทุกโครงกำร  

โดยโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิที่ EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรแล้ว 
และปัจจุบันถูกบรรจุเป็นวำระรอพิจำรณำของคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ (กก.วล.) ได้แก่ โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดัน
ก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (Midline Compressor) และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบน
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บกนครรำชสีมำฯ ระยะที่ 2 ส่วนโครงกำรที่ EIA ได้รับควำมเห็นชอบแล้วและปัจจุบันอยู่ระหว่ำงออกแบบและก่อสร้ำง ได้แก่  
โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติในทะเล โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) โครงกำรท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติบกบกนครสวรรค์ฯ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกนครรำชสีมำฯ ระยะที่ 1 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ไปยังโรงไฟฟ้ำวังน้อยหน่วยที่  4 โครงกำรติดตั้งหน่วยผสมก๊ำซธรรมชำติ  (Mixing Facility) ณ สถำนีควบคุมก๊ำซที่  RA6 
โครงกำรท่อฯ เช่ือมระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 1 จำก KP5 ถึง KP13 (ระยอง) และจำก KP47 ถึง KP53 (ชลบุรี) และ
โครงกำรท่อฯ เชื่อมระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินวนคร-รังสิต เป็นต้น 

ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไปยังกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ได้แก่  โครงกำรท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติไปยัง บริษัท ควอลิตี้คอฟฟี่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยัง บริษัท สุเพิร์บ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภำยใน
สวนอุตสำหกรรมโรจนะ ปรำจีนบุรี โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไปยัง บริษัท เซรำมิคอุตสำหกรรมไทย จ ำกัด โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติไปยังสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ บริษัท สำลีเอ็นจีวี สมุทรปรำกำร จ ำกัด เป็นต้น 

ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำน EIA เพื่อเสนอต่อ สผ. หรือจัดท ำ
รำยงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environmental Report : ER) เพื่อเสนอต่อกรมธุรกิจพลังงำน (ธพ .) พิจำรณำตำมขอบข่ำยที่กฎหมำย
ก ำหนด ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังกลุ่มลูกค้ำระยอง 2 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไปยังบริษัท ไทยแทฟฟิต้ำ 
จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภำยในนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภำยในนิคม 304  โครงกำร
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไปยัง บริษัท เคมีแมน โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิภำยในนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ และโครงกำรท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำต ิไปยังสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ เป็นต้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำยงำนระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงได้น ำระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย มอก.18001/OHSAS 18001 เข้ำมำปฏิบัติ โดยได้รับกำรรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จำก
สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้วและสำมำรถรักษำกำรรับรองได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  นอกจำกนี้ 
ทุกเขตปฏิบัติกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติยังได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรพลังงำน ตำมมำตรฐำน ISO 50001 อีก
ด้วย 

2.6.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการท่าเทียบเรือของคลังปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ในกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือของ ปตท . เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้มีกำรจัดท ำรำยงำน EIA ซ่ึงระบุมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Mitigation Measure) ตลอดจนได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
(Monitoring Measure) ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ  พ.ศ. 2535 
เสนอต่อ สผ. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงจำกกำรติดตำมตรวจสอบดังกล่ำว ปตท.  สำมำรถ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงครบถ้วน และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม
ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ำมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งหน่วยงำนของ ปตท. ที่มีท่ำเทียบเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกคลัง 
ยังได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จำกสถำบันรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิ

โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊ำซเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบ
เรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำนั้น EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำก สผ.
ในปี 2556 จำกนั้นโครงกำรได้มีกำรทบทวนแบบรำยละเอียดทำงวิศวกรรมของท่ำเรือให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรออกแบบองค์ประกอบท่ำเทียบเรือและขนำดท่ำเทียบเรือ กำรเพิ่มแนวสะพำนรับท่อและ
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ทำงเดิน (New Trestle) จำกท่ำเรือแห่งใหม่ไปยังสะพำนเดิม และกำรเปลี่ยนทิศทำงของท่ำเรือใหมแ่ละกำรเทียบเรือ ตลอดจนกำร
เปลี่ยนต ำแหน่งบ่อส ำรองน้ ำดับเพลิง ซ่ึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถังเก็บ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ดังกล่ำว ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเจ้ำท่ำซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุญำต ปัจจุบันโครงกำรนี้ในส่วนของท่อน้ ำมันใต้ทะเลเช่ือมต่อท่ำเทียบเรือกลำงทะเลกับคลัง
น้ ำมันศรีรำชำอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตก่อสร้ำง ส ำหรับท่ำเทียบเรือบริเวณคลังก๊ำซเขำบ่อยำเช่ือมจำกสะพำนท่ำเทยีบเรือปัจจุบัน 
และถังเก็บโพรเพน/บิวเทน อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ในส่วนของถังเก็บก๊ำซแอลพีจี ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ นอกจำกนี้  
ยังมีโครงกำรภำยใต้โครงกำรข้ำงต้นที่อยู่ในขั้นตอนกำรแก้ไขเพิ่มเติมรำยละเอียดในรำยงำน EIA ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำร
ผู้ช ำนำญกำรก ำหนด ได้แก่ โครงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรวำงท่อพำรำไซลีน คลังน้ ำมัน
ศรีรำชำ ตลอดจนยังมีโครงกำรที่อยู่ในขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำน EIA ไดแ้ก่ โครงกำรก่อสร้ำงคลังน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนีแห่งใหม่ทั้ง
ในส่วนของท่ำเทียบเรือและคลังน้ ำมัน ส ำหรับในส่วนของโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือน้ ำมันและก๊ำซของคลังปิโตรเลียม
สงขลำนั้นอยู่ในสถำนะชะลอโครงกำร ยังไม่มีก ำหนดกำรก่อสร้ำงที่แน่นอน 

2.6.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นน  ามัน 

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรกลั่น เป็นประเภทโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำน  EIA ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซ่ึงต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2556 ปตท. ลงทุนในโครงกำรโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกโพลีเมทิลเมตะคริเลต (พีเอ็มเอ็มเอ) ของบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 
จ ำกัด ซ่ึงรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรแล้ว  
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรกล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมต่อไป 

ปตท. ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรควบคู่กับกำรดูแลส่ิงแวดล้อมโดย ปตท. จะปฏิบัติตำมมำตรกำรลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด และ
จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส ำนักงำน
นโยบำยทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2.6.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจขยำยและพัฒนำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยโครงข่ำยระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำไอน้ ำและน้ ำเย็น โดยในขณะนี้ มีโครงกำรที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปได้ (Feasibility study) ของโครงกำร รวมทั้งอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำน EIA เพื่อเสนอต่อ สผ. หรืออยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำ  ได้แก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC)  CUP-4 โครงกำร
โรงไฟฟ้ำ ระยะที่ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) และโครงกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ
และน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) ซ่ึงได้รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ส ำหรับโครงกำรที่
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเข้ำสู่ระยะด ำเนินกำรนั้น ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมำตรกำรติดตำม
ตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงมีกำรติดตำมตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ สผ. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเป็นระยะตำมที่ก ำหนด 
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2.7          การวิจัยและพัฒนา 
ปตท. เป็นหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงยำวนำน และมีส่วนในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ด้ำนเทคโนโลยีให้กับประเทศ โดยจัดสรรงบประมำณไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของก ำไรสุทธิเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำตำมนโยบำยของ
รัฐบำล และก ำหนดกำรเป็นบริษัทพลังงำนของชำติที่มีควำมเข้มแข็งด้ำนเทคโนโลยีและรักษำส่ิงแวดล้อม หรือ TAGNOC เป็น
ทิศทำงกลยุทธ์ขององค์กร และจำกกำรให้ควำมส ำคัญด้ำนเทคโนโลยีอีกทั้งสำมำรถสร้ำงผลงำนด้ำนนวัตกรรมที่โดดเด่นได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้ ปตท. ได้รับรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่นด้ำนนวัตกรรมต่อเนื่องมำถึง 5 ปี (2553-2557)  

สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) เป็นหน่วยงำนหลักของ ปตท. ที่มีหน้ำที่ด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำ โดยมุ่งเน้น
กำรเสริมสร้ำงฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี (Technology Base Structure) และขีดควำมสำมำรถของนักวิจัยให้เป็นผู้เชี่ยวชำญในแต่ละ
สำขำ รวมทั้งก ำหนดกลไกกำรด ำเนินงำนให้มีกระบวนกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำง สวญ. และกลุ่มธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทำง
องค์กรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ
ได้รวดเร็ว   ทั้งนี้ สวญ. มีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนเป็นดังนี้ 

 
2.7.1     งานวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญของ สวญ. 

2.7.1.1    วิจัยธรณีวิทยาและวศิวกรรมปิโตรเลียม 

สืบเนื่องมำจำกกำรส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย ทั้งในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น สวญ. จึงมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนผลิตภัณฑ์
จำกปิโตรเลียม เช่น ก๊ำซธรรมชำติ โดยให้ควำมส ำคัญนับตั้งแต่กำรส ำรวจ กำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และกำรขนส่ง 
นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำกำรตรวจประเมินและกำรยืดอำยุกำรใช้งำนโรงงำนและระบบท่อ เพื่อคงสภำพท่อส่งก๊ำซฯ ให้
มีประสิทธิภำพดังเดิม  โดยนอกจำกกำรพัฒนำสำรป้องกันกำรกัดกร่อนในท่อสำรป้องกันกำรกัดกร่อนหน้ำแปลน และอุปกรณ์
เหนี่ยวน ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเพื่อละลำยไขในตู้ขนส่งน้ ำมัน ซ่ึงได้น ำไปใช้งำนที่สถำนที่จริงแล้ว ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
ตรวจสอบกำรรั่วของท่อ (Leak Detection System) และขั้วโลหะเพื่อชดเชยท่อส่วนที่ผุกร่อนไปแบบอัตโนมัติ (Sacrificial 
Anode) เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนและป้องกันปัญหำที่อำจเกิดกับท่อส่งก๊ำซในอนำคต 

ฝ่ายวจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรม
ปิโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
กระบวนการ  

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

สว่นวเิคราะหง์านวจิยัเชงิธุรกจิ 
(Analytical Business Research Division) 

สว่นวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองคค์วามรู ้
(Analytical Technology & KM Division) 

  สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาและวเิทศสมัพนัธ ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลยีม และเชือ้เพลงิทางเลอืก 
(Petroleum Products and 

Alternative 
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สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 

 สว่นปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษาอาคารและอปุกรณ์วจิยั 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต ์
และเครือ่งยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  
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(Research Planning and Management  

Department) 

 สว่นแผนและบรหิารโครงการ 

(Research Planning & Project Management Division) 

 สว่นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่99 

สวญ. ยังมีแนวคิดในกำรขยำยศักยภำพกำรวิจัยสนับสนุน ปตท.สผ. เพื่อรองรับเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตและส ำรวจ ซ่ึง
จะเป็นเทคโนโลยีส ำคัญที่จะน ำพำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในอนำคต จึงได้พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับ
งำนวิจัยทำงด้ำนธรณีวิทยำและวิศวกรรมปิโตรเลียมอย่ำงต่อเนื่อง โดยไดก้่อสร้ำงกลุ่มอำคำรเทคโนโลยีปิโตรเลียมและทรัพยำกร
ธรณี (PERT Complex) ในพื้นที่อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรียุธยำแล้วเสร็จ พร้อมใช้งำนในปี 2558 โดยตั้งเป้ำเป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำด้ำนธรณีวิทยำและวิศวกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย  

2.7.1.2    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

งำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกระบวนกำรปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ถือเป็นเครื่องมือส ำคัญเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพกำรด ำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  สวญ. จึงได้ท ำกำรศึกษำวิจัยกระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อ
แก้ไขและป้องกันปัญหำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตของหน่วยปฏิบัติกำร เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน พัฒนำกระบวนกำร
ใหม่ ทั้งยังเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงกำรวิจัยพัฒนำและประเมินประสิทธิภำพของตัวเร่งปฏิกิริยำและตัวดูดซับ
ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีร่วมกับบริษัทปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. เพื่อ
น ำไปสู่กำรพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยโครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกระบวนกำรปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่
มีกำรด ำเนินกำร เช่น งำนวิจัยกำรสังเครำะห์และขึ้นรูปพลำสติกชีวภำพ (Bio-Plastics) เพื่อสนับสนุนกำรใช้วัตถุดิบชีวภำพใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีทดแทนปิโตรเลียม โดยได้ผลิตแก้วกระดำษเคลือบพลำสติกชีวภำพแบบย่อยสลำยได้ 100% ใช้งำนใน
ร้ำนอเมซอน นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรรวมทั้งพัฒนำแบบจ ำลองกระบวนกำรต่ำงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใช้พลังงำนหรือพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ที่เหมำะสมกับแหล่งวัตถุดิบและแนวโน้มของตลำด เช่นกำรวิจัยและพัฒนำเตำปฏิกรณ์
แบบ Microchannel Base ที่มีขนำดเล็กและมีประสิทธิภำพกำรถ่ำยเทพลังงำนและมวลสำรสูงส ำหรับประยุกต์ใช้กับกระบวนกำร 
GTL (Gas-to-Liquid) ขนำดเล็ก เช่น กระบวนกำรแปรรูปก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซขนำดเล็กหรือ flared gas เป็นน้ ำมันดิบสังเครำะห์ 
อีกด้วย รวมทั้งประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิต BHD หรือ CO2 Conversion ในอนำคตด้วย 

ในปี 2557 ปตท. ได้ด ำเนินกำรกอ่สร้ำงโรงงำนจ ำลองกระบวนกำรผลิต HDPE ที่นคิมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัด
ระยอง แล้วเสร็จ เพื่อให้บริกำรงำนวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยำและกระบวนกำรพอลิเมอไรเซชันในระดับโรงงำนน ำร่อง (Pilot Plant) แก่
บริษทัในกลุ่ม ปตท. พร้อมด ำเนนิกำรในปี พ.ศ. 2558 

2.7.1.3    วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและเชื อเพลงิทางเลือก 

สวญ. ได้ท ำกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้งน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อลื่น โดยค ำนึงถึงกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ขับขี่และใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมมำโดยตลอด  อีกทั้ง ปตท. ยังเป็นผู้น ำร่องในกำรตอบสนองนโยบำยของภำครัฐ 
ด้ำนกำรน ำผลิตผลทำงกำรเกษตรมำพัฒนำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้แก่ประเทศ ลดกำรพึ่งพำ
กำรน ำเข้ำเช้ือเพลิงจำกต่ำงประเทศ และช่วยรักษำส่ิงแวดล้อม ดังเช่น ควำมส ำเร็จในกำรคิดค้นสูตรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 (E20) 
และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 (E85) จ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศไทย นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเซลลู
โลสิกเอทำนอลจำกชีวมวล เช่น   ฟำงข้ำวหรือวัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตรอื่นๆ แทนกำรผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลังและโม
ลำส ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงชีวภำพให้สำมำรถแข่งขันกับเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียมและลดผลกระทบของพลังงำนที่จะมีต่อรำคำ
อำหำรในอนำคต 

ในส่วนของน้ ำมันหล่อลื่น สวญ. ได้ท ำกำรพัฒนำน้ ำมันหล่อลื่นยำนยนต์และอุตสำหกรรมครอบคลุมกำรใช้งำนทุก
ด้ำน รวมถึงเป็นผู้น ำในกำรใช้มำตรฐำนสำกลล่ำสุด ออกจ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศมำโดยตลอด เพื่อให้สนองตอบ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีและยืดอำยุกำรใช้งำนของยำนยนต์ นอกจำกนี้ ในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท . 
นั้น สวญ. ยังได้พัฒนำสำยผลิตภัณฑ์ออกไปให้หลำกหลำยยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยในปี 2557 ได้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
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เช่น Powertract Super Plus ส ำหรับเครื่องจักกลกำรเกษตร Navita Plus : SAE 40 ส ำหรับเรือของกองทัพเรือ ออกจ ำหน่ำยสู่
ท้องตลำด รวมทั้งพัฒนำหล่อลื่นรองรับตลำดต่ำงประเทศจ ำนวนมำกทั้งในประเทศจีน มำเลเซีย ไต้หวัน บังคลำเทศ และพม่ำ  

นอกเหนือจำกหล่อลื่นยำนยนต์และอุตสำหกรรมแล้ว สวญ. ยังท ำกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty 
Products) เช่น กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ยำงมะตอย เช่นกำรพัฒนำ Asphalt Emulsion หรือ Modified Asphaltโดยได้ด ำเนินกำร
วิจัยร่วมกับกรมทำงหลวงเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำงมะตอยคุณภำพสูงน ำไปใช้กับผิวทำงในประเทศไทยต่อไป รวมทั้งมีกำรพัฒนำ 
Drilling Fluid ส ำหรับกำรขุดเจำะให้แก่ ปตท.สผ. ใช้งำนที่ On Shore แล้วในปี 2557 ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับกับควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคในอนำคต ดังนั้นผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงและหล่อลื่นของ ปตท. จึงครอบคลุมควำมต้องกำรของตลำด ได้รับกำรรับรองโดย
ผู้ผลิต และมีคุณภำพเหนือคู่แข่งในตลำด โดยจ ำหน่ำยในรำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรม และครองส่วนแบ่งตลำดเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืนเป็นอันดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน  

2.7.1.4    เทคนิคพลังงานประยุกต์และเครื่องยนต์ทดสอบ 

สวญ. มีห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนเครื่องยนต์ (Engine Test) และยำนยนต์ (Vehicle Test) ที่ทันสมัยรองรับกำร
ทดสอบที่หลำกหลำย และใช้วิธีกำรทดสอบอ้ำงอิงมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล สรรหำเทคโนโลยีด้ ำนพลังงำน
ประยุกต์ ท ำกำรวิจัยด้ำนเทคนิคในกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำกำรทดสอบและประเมินผล
เครื่องยนต์ ยำนยนต์ กำรเผำไหม้ และกำรปลดปล่อยมลพิษจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรวิจัยและ
พัฒนำเชิงวิศวกรรมในกำรประยุกต์ใช้ก๊ำซธรรมชำติในอุตสำหกรรมและยำนยนต์ (NGV) ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรตลำด
ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เพื่อรับประกันคุณภำพของผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ตลอดจนควำมพึงพอใจของผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ออกจ ำหน่ำยภำยใต้ช่ือ ปตท. จะผ่ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ และประเมินผล ด้ำนประสิทธิภำพ สมรรถนะ และ
มลพิษจำกห้องปฏิบัติกำรเครื่องยนต์ทดสอบเพื่อยืนยันผลกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนสำกล 

งำนวิจัยที่ส ำคัญของสถำบันวิจัยฯ ได้แก่ กำรวิจัยเพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงสะอำดและใช้เป็น
เชื้อเพลิงรำคำประหยัดทดแทนน้ ำมัน โดยวิจัยและพัฒนำ อุปกรณ์จ่ำยเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับยำนยนต์ก๊ำซธรรมชำติ 
(Engine Control Unit, ECU) โดยในปี 2557 ได้พัฒนำ ECU ที่สำมำรถใช้ก๊ำซธรรมชำติที่มีคุณภำพหลำกหลำย (Flex CNG ECU) 
ในเครื่องยนต์เบนซินและทดสอบใช้งำนในรถยนต์พบว่ำสำมำรถใช้งำนกับก๊ำซที่ มี WI ตั้งแต่ 37 ถึง 51 ได้โดยไม่พบปัญหำ 
นอกจำกนี้ ยังท ำกำรพัฒนำระบบเชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติในเครื่องยนต์ดีเซลที่ปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel 
Engine) ด้วยกำรประยุกต์แนวคิดระบบ Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)  ท ำให้สำมำรถใช้ก๊ำซธรรมชำติใน
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 สูงกว่ำ ECU ในท้องตลำดซ่ึงใช้ก๊ำซธรรมชำติทดแทนดีเซลได้เพียงร้อยละ 30  
เครื่องยนต์มีสมรรถนะดี และกำรปลดปล่อยมลพิษต่ ำได้ โดยมีกำรส่งมอบเทคโนโลยีแก่ตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวใน
ประเทศไทยแล้วในปี 2556 และนวัตกรรมดังกล่ำวยังได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงจนได้รับรำงวัล R&D100 ประจ ำปี 2557 
จำก RD Magazine ของสหรัฐ ซ่ึงเป็นรำงวัลที่มอบให้แก่นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกในปีนั้นๆ 100 ช้ิน นอกจำกนี้ สวญ. 
ยังมีแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนรถยนต์ไฟฟ้ำต่ำงๆในอนำคต เช่น สถำนีเติมไฟฟ้ำ หัวเติมไฟฟ้ำ เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพื่อ
รองรับทิศทำงยำนยนต์ในอนำคตต่อไป โดยในปี 2557 ปตท. ได้ลงทุนก่อสร้ำงสถำนีประจุไฟฟ้ำต้นแบบในสถำนีบริกำรน้ ำมัน
ต่ำงๆ ของ ปตท. เพิ่มเติมอีก 2 แห่งที่ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. และแหลมฉบัง 

นอกจำกนี้ยังมีกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง Energy Application Lab ในพื้นที่อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรียุธยำ  เพื่อพัฒนำเครื่องจักรอุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยีกำรใช้ก๊ำซในภำคอุตสำหกรรมและครัวเรือน เป็นกำรสนับสนุนกำรขยำยตลำดก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรมและ
พำณิชย์ รวมทั้งกำรอนุรักษ์พลังงำน  
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2.7.1.5    วิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะค ำนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่ำนั้น สวญ. ยังตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำส่ิงแวดล้อม จึงได้
ด ำเนินกำรวิจัยและบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม เพื่อลดและป้องกันผลกระทบของปัญหำส่ิงแวดล้อมที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกล้เคียง โดยท ำหน้ำที่ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และประเมินคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งทำงอำกำศ น้ ำ ดิน และ
กำกของเสีย แก่ธุรกิจน้ ำมัน ไม่ว่ำจะเป็นคลังน้ ำมันและสถำนีบริกำรน้ ำมัน ธุรกิจก๊ำซฯ ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น และอำคำร
ส ำนักงำน เพื่อก ำหนดแนวทำง วิธีกำร และวำงมำตรกำรแก้ไขหรือลดผลกระทบจำกส่ิงที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด  ตลอดจนวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีในกำรป้องกัน แก้ไข ควบคุม ฟื้นฟูและก ำจัดมลพิษ จำกกำรด ำเนินกิจกรรมของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยำว โดย ปตท.ได้มีกำรพัฒนำกำรใช้งำนแบบจ ำลองสภำพอำกำศ AERMOD เพื่อศึกษำกำรแพร่กระจำยมลพิษ
ในพื้นที่มำบตำพุดให้มีควำมถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรบูรณำกำรข้อมูลคำดกำรณ์สภำพ
ภูมิอำกำศระยะยำวร่วมกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและกำรประยุกต์ใช้แบบจ ำลองทำงอุทกวิทยำ เพื่อกำรคำดกำรณ์ปริมำณ
น้ ำต้นทุนส ำหรับพื้นที่มำบตำพุด อีกทั้ง สวญ.ยังได้ท ำกำรศึกษำวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียม เชื้อเพลิงชีวภำพ 
พลำสติกชีวภำพและยำงมะตอย เพื่อเป็นข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 
โดยมีกำรอัพเดทผลกำรศึกษำเป็นระยะ 

นอกจำกกำรประเมินและติดตำมกำรปลดปล่อยมลพิษแล้ว สวญ.ยังมีงำนวิจัยด้ำนกำรบ ำบัดมลพิษ เช่นกำรบ ำบัดดิน
ปนเปื้อนน้ ำมันบริเวณคลังน้ ำมันด้วยกระบวนกำรทำงชีวภำพ รวมถึงให้บริกำรหำแนวทำงบ ำบัดมลพิษแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
เช่นกำรบ ำบัดน้ ำทิ้งปนเปื้อนน้ ำมันจำกสถำนีบริกำรน้ ำมันหรือคลังน้ ำมันของ ปตท. รวมทั้งระบบน ำน้ ำกลับคืน ทั้งหมดนี้เพื่อใช้
พัฒนำกระบวนกำรบ ำบัดให้มีประสิทธิภำพ ลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่มีต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ยึดมั่นต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

2.7.1.6    แผนและบริหารงานวิจัย 

กำรจัดท ำแผนและบริหำรงำนวิจัย เป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและพัฒนำของ สวญ. โดยจัดท ำแผน
วิจัยและพัฒนำทั้งระยะสั้นและระยะยำว (Roadmap) ด ำเนินกำรควบคุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้ง
ประเมินผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรวิจัย เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำรวิจัยต่ำงๆ และสร้ำง
เครือข่ำยงำนวิจัยกับหน่วยงำนภำคกำรศึกษำ ภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี สร้ำงสรรค์ผลกำรศึกษำวิจัยอย่ำงบูรณำกำรและเช่ือถือได้ อันจะเป็นหนทำงในกำรสร้ำงมูลค่ำและโอกำสทำงธุรกิจใน
เชิงรุก  

ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยนั้น ปตท. ได้พัฒนำกระบวนกำร PTT Innovation to Commercialization Gate (PTT 
I2C Gate) เพื่อกลั่นกรองงำนวิจัยโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นล ำดับขั้น ท ำให้งำนวิจัยมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร
และสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเริ่มใช้งำนกระบวนกำรดังกล่ำวในสถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในปี 
2557 และจะขยำยผลกำรใช้งำนให้ครอบคลุมนวัตกรรมทั้งองค์กร อีกทั้งได้มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนกำรวิจัยได้แก่ R&D 
Performance Index ซ่ึงประเมินผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนวิจัยเป็นดัชนีเดียว และ R&D Effectiveness ซ่ึงประเมินผลประกอบกำร
ทำงกำรเงินของกำรวิจัย เป็นกำรน ำร่องกำรประเมินผลงำนวิจัยที่มีควำมชัดเจนและใช้ส ำหรับก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรวิจัยใน
อนำคตเพื่อรักษำควำมเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมของประเทศต่อไป 

นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรวิจัยตลำดและธุรกิจเป็นประจ ำทุกปี  โดยครอบคลุมทั้งกำรวิจัยทัศนคติ  พฤติกรรม  โอกำสทำง
กำรตลำด  คุณค่ำตรำสินค้ำ  ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำและผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริกำรของ ปตท.  
(ครอบคลุมทุกธุรกิจหลักของ ปตท.) เพื่อที่จะน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรวำงแผนธุรกิจ พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้สนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรวิจัยช่ือเสียงและภำพลักษณ์องค์กรอย่ำง
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ต่อเนื่อง  เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ที่มีต่อ ปตท. น ำมำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำนให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ ได้ อันจะส่งผลต่อช่ือเสียงและภำพลักษณ์ที่ดี
อย่ำงยั่งยืนของ ปตท.   อีกทั้งยังมีกำรส ำรวจควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กรและหน่วยงำนภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำมำ
พัฒนำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ (High 
Performance Organization) ต่อไป    นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยตลำดเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรวิจัยต่ำงๆ ของ สวญ.  เพื่อให้
มั่นใจว่ำงำนวิจัยของ สวญ. มีควำมเป็นไปได้ในเชิงพำณิชย์ 

ปตท. ได้ตั้งโครงกำรบริหำรงำนด้ำนเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำให้สอดคล้อง 
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. และใช้ทรัพยำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของ
กลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อนึ่ง ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งใน
กลไกเพื่อน ำไปสู่ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ สวญ. จึงได้มีกำรติดตำมเทคโนโลยีทุ กรูปแบบ เพื่อทรำบทิศทำง และ
แนวโน้มด้ำนพลังงำนอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งศึกษำศักยภำพ และเตรียมควำมพร้อมก่อนที่จะพัฒนำน ำเทคโนโลยีมำใช้ในเชิง
พำณิชย์ รวมทั้งเป็นศูนย์บริหำรจัดกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ต่องำนวิจัย กลุ่มธุรกิจ และกลุ่ม
บริษัท ปตท. พร้อมให้ข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชำกำรที่ถูกต้องแก่ลูกค้ำและผู้บริโภค เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและควำม
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริกำรของ ปตท. นอกจำกนี้ ยังมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ สิทธิประโยชน์ และข้อตกลง
ควำมร่วมมือกับสถำบันและบุคคลต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำให้ครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบถ้วนยิ่งขึ้น 
ปตท. จึงได้ลงทุนก่อสร้ำง PTT Innovation Park ที่ อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอุธยำ เป็นศูนย์รวมอำคำรปฏิบัติกำรวิจัยและ
พัฒนำรวมทั้งอำคำรต้นแบบโรงงำน และห้องปฏิบัติกำรทดสอบต่ำงๆ บนพื้นที่ข้ำงสถำบันวิจัยฯ เดิม และมีกำรจัดตั้งโครงกำร
ก่อสร้ำง PTT Innovation Park เพื่อรับผิดชอบควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำง โดยประสำนงำนกับนักวิจัยและหน่วยธุรกิจเพื่อจัดท ำ
แผนกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมควำมต้องกำร และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรก่อสร้ำงในเฟสแรกแล้วเสร็จพร้อมเปิด
ใช้งำนในเดือนกุมภำพันธ ์2558 

สวญ. ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย ISO 18001 จำก สรอ.อีกทั้งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 17025 (ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถ
ของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ) จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2557 สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงำนรวมทั้งส้ิน 156 คน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้ 

       หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี 2552 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1,100 1,457 1,819 1,862 2,075 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำกปัจจัย
ภำยในและภำยนอก โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  
และต้องมีควำมเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงทั่วองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำม และมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ีย งองค์กร (Enterprise Risk Management 
Committee, ERMC) และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน  (Risk Management and Internal Control 
Committee, RMCC) ท ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ส ำหรับควำมเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท . และควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ โดยถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุม
ควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำน (Functional Description) ของทุก
หน่วยงำน 

จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ปตท. ที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ปัจจัยเส่ียงต่ำงๆ  ที่ปรำกฏในปีที่ผ่ำนมำได้รับกำร
บริหำรจัดกำรจนสำมำรถควบคุมได้ในระดบัหนึ่งรวมกับปจัจยัเสี่ยงใหม่ทีไ่ด้ด ำเนนิกำรภำยใต้แผนบริหำรควำมเสี่ยงในปปีัจจบุัน 
ปตท. จึงท ำกำรปรับปรุงหัวข้อปัจจัยเสี่ยงที่ปรำกฏต่อผู้ลงทุนให้สอดคล้องกัน   

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเส่ียงหลักที่เกิดจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งนี้  นอกเหนือจำกปัจจัยควำมเส่ียงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ อำจมีควำมเส่ียงอื่นๆ ซ่ึง ปตท . ไม่อำจทรำบได้ในขณะนี้
หรือเป็นควำมเสี่ยงที่ ปตท. พิจำรณำในขณะนี้ว่ำไม่มีผลกระทบในสำระส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ส ำหรับข้อมูลปัจจัย
ควำมเสี่ยงที่อ้ำงอิงถึงรัฐบำลหรือข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภำพรวม ข้อมูลดังกล่ำวได้มำจำกข้อมูลที่เปิดเผยโดยรัฐบำล
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิได้ตรวจทำนข้อมูลดังกล่ำว ดังนั้นในกำรลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ โดย
ปัจจัยควำมเสี่ยงหลักๆ ดังกล่ำวสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

3.1 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 

3.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
 กลุ่ม ปตท. ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นบริษัทพลังงำนไทยข้ำม
ชำติช้ันน ำ (Thai Premier Multinational Energy Company) ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องมีกำร
ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน และมีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน โดยมุ่งเน้นกำรรักษำควำมสำมำรถเชิงแข่งขันและน ำควำมได้เปรียบในทำงกำรแข่งขันดังกล่ำวมำใช้ในกำรลงทุนขยำย
และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจ  ตลอดจนกำรขยำยธุรกิจต่ำงประเทศโดยกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนในทรัพย์สิน กำรซ้ือ
หรือควบรวมกิจกำรที่มีศักยภำพในกำรแข่งขันหรือสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้แต่ประสบปัญหำในช่วงวิกฤติ รวมถึงโอกำสใน
กำรลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนทำงเลือก  ธุรกิจไฟฟ้ำ  ธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจ Engineering and 
Energy Solution เป็นต้น 

ภำยใต้ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบต่ำงๆ ควำมผันผวนของรำคำ ควำมคำดหวังของผู้
ลงทุนและควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จึงอำจเกิดควำมเสี่ยงที่ท ำให้ ปตท. ไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำย
และกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำว เช่น ควำมไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทำนพลังงำน ควำมผันผวนของรำคำปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศและธุรกิจใหม่ เป็นต้น นอกจำกนี้ในกำรขยำยกำรลงทุนต่ำงประเทศต้อง
เผชิญกับควำมเส่ียงในกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบำยของภำครัฐในแต่ละประเทศ กำรจัดหำเงิน
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ลงทุน และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงประเทศ  ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ ปตท.  และ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ไว้ 

ดังนั้นในกำรก ำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต  กลุ่ม ปตท. จึงได้จัดให้มี
กำรประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดับผู้บริหำรสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ที่
เรียกว่ำ Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของ ปตท. ที่เรียกว่ำ Strategic Thinking Session 
(STS) เพื่อติดตำม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและพลังงำนที่
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งให้สอดคล้องกับทิศทำงของอุตสำหกรรมในปัจจุบัน  ปตท. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงในขั้นตอนต่ำง ๆ โดยได้มีกำรจัดท ำแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงได้มีกำรจัดท ำ
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถำนกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและระดับรำคำน้ ำมันต่ำงๆ  เพื่อให้กลุ่ม ปตท. มี
แผนที่เหมำะสมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  นอกจำกนี้ ปตท.  ยังได้มีกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือนและมีกำรจัดประชุมผู้บริหำรในกลุ่มเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุกไตรมำส  เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่ม ปตท. และกำรหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะส้ัน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ ว่ำผล
ประกอบกำรจะได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้    รวมทั้งได้มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยธุรกิจผ่ำนทำง
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  เช่น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรจัดกำร ปตท.     
คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจ  คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและบัญชีองค์กร เป็นต้น  

3.1.2  ความเสี่ยงในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ  

 จำกวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ที่ต้องกำรมุ่งเน้นกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นบริษัทพลังงำน
ไทยข้ำมชำติช้ันน ำ (Thai Premier Multinational Energy Company) ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็วใน
ระยะเวลำไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ โดยได้มีกำรเข้ำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงขยำยธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้
เติบโตยิ่งขึ้น ท ำให้ธุรกิจภำยในกลุ่มฯมีควำมหลำกหลำยเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ ประกอบกับสภำวะผันผวนทำงเศรษฐกิจ เพื่อให้
สำมำรถปรับและขยำยฐำนทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม ปตท. จ ำเป็นต้องจัดเตรียมบุคลำกรให้เพียงพอ รวมถึงต้องพัฒนำบุคลำกร
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้รองรับกับธุรกิจที่มีอยู่เดิม ธุรกิจใหม่ และเพื่อทดแทนผู้บริหำรที่จะเกษียณอำยุ ทั้งนี้หำก ไม่สำมำรถ
จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรของกลุ่ม ปตท. จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
รวมทั้งกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวของ ปตท. 

ปตท. ลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเตรียมบุคลำกร ผ่ำนกลไกกำรบริหำรสำยอำชีพ โดยแบ่งกำรบริหำรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหำรระดับเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป ใช้กำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท. โดยมีกำรคัดเลือก Potential Pool เพื่อ
พัฒนำผู้บริหำรให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับต ำแหน่งตำมควำมต้องกำรขององค์กร และมีคณะกรรมกำรซ่ึงเป็นผู้บริหำรระดับ 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่ำ “PTT Group Management Committee” เป็นผู้ดูแล และกลุ่มพนักงำนระดับผู้จัดกำรส่วนลงมำ ใช้
กำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบของ ปตท. หรือภำยในของแต่ละบริษัทในเครือ โดยใช้แนวควำมคิดกำรบริหำรสำยอำชีพ
เช่นเดียวกับระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป ดูแลโดยคณะกรรมกำรที่ปรึกษำสำยอำชีพ  เรียกว่ำ “Career Counseling Team” ส ำหรับ 
ปตท. มีทั้งหมด 14 สำยอำชีพ แต่ละสำยอำชีพจะต้องจัดท ำแผนก ำลังคน ก ำหนด Key Position คัดเลือกพนักงำนที่มีศักยภำพสูง 
จัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคลและด ำเนินกำรตำมแผน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกลุ่ม ปตท. จะมีผู้บริหำรและพนักงำนที่มีคุณภำพและ
เพียงพอในระบบอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ เพื่อรองรับกำรขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ ปตท.ได้มีโครงกำร Young People to 
Globalize (YP2G) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกรในระดับ 6-9 ขึ้นสู่ระดับผู้จัดกำรส่วน (ระดับ10)  เพื่อพัฒนำต่อไปให้เปน็
ผู้บริหำรที่มีควำมพร้อมในกำรไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ และ/หรือภำยในประเทศ โดยเน้นควำมเข้ำใจปัจจัยควำมส ำเร็จของ
ธุรกิจต่ำงประเทศ โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมควบคู่กับประสบกำรณ์ท ำงำนจริงที่หลำกหลำย 
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เพื่อให้พัฒนำพนักงำนได้อย่ำงมีทิศทำง ปตท. ได้ก ำหนด Core Competency ขององค์กรซ่ึงได้มำจำกกำรวิเครำะห์ 
Vision Mission และ Strategy ขององค์กร เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถให้ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร และ
ก ำหนด Functional Competency ในแต่ละสำยอำชีพเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำงำนที่รับผิดชอบได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละสำยอำชีพมีกำรจัดตั้ง Functional Academy ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรของสำยอำชีพให้
เกิดควำมช ำนำญทั้งในด้ำนเทคนิคและตำม function ของงำนตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และกำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์จำกผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญจำกรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญขององค์กรไม่สูญหำยและให้ควำมรู้เป็นปัจจัยที่
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรต่อไป นอกจำกนั้น ปตท.ได้จัดตั้ง PTT Leadership and Learning Institute (PLLI) เพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีศักยภำพสูงสุด โดยมุ่งพัฒนำภำวะผู้น ำ (Leadership Development) และส่งเสริมให้เกิด Life-Long Learning 
เพื่อเตรียมควำมพร้อม Potential Future Leader ให้กลุ่ม ปตท. ซ่ึงโครงสร้ำงหลักสูตรจะครอบคลุมพนักงำนทุกระดับ ตั้งแต่
พนักงำนใหม่ไปจนถึงผู้บริหำรระดับสูง ทั้งในด้ำน Core Competency, Functional Competency รวมทั้ง Global Competency ใน
ส่วนกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงจะเน้นควำมร่วมมือกับสถำบันพัฒนำผู้บริหำรช้ันน ำระดับโลก อำทิ ฮำร์เวิร์ด บิ สซิเนส สคูล 
(Harvard Business School) ในกำรออกแบบและพัฒนำหลักสูตรเพื่อกลุ่ม ปตท. โดยเฉพำะ ซ่ึงสถำบัน PLLI จะเป็นกลไกผลักดัน
ให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้ำหมำยในกำรเป็นบริษัทพลังงำนไทยข้ำมชำติช้ันน ำ (Thai Premier Multinational Energy Company) 
ต่อไปในอนำคต 
 ปตท. จัดให้มีกำรส ำรวจควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนที่มีต่อองค์กรทุกปี โดยผลกำรส ำรวจอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับบริษัทช้ันน ำของโลก และ ปตท. ได้น ำผลส ำรวจในประเด็นต่ำงๆ มำวิเครำะห์เพื่อสรุปปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพัน
และควำมพึงพอใจ และน ำมำจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบงำน ค่ำตอบแทน ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล สภำพแวดล้อมใน
ที่ท ำงำน ฯลฯ เพื่อสร้ำงเสริมให้พนักงำนมีควำมผูกพันและควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนต่อไป นอกจำกนี้เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนทุกระดับสอดคล้องในทิศทำงเดียวกันกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร ปตท. จึงได้มีกำรบริหำรผลกำ ร
ปฏิบัติงำนโดยกำรใช้ดัชนีวัดผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Index: KPI) ที่ถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดับตั้งแต่คณะกรรมกำร
บริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำรระดับต่ำงๆ และพนักงำน ซ่ึงกำรขึ้นเงินเดือนประจ ำปีจะ
แตกต่ำงกันตำมผลกำรด ำเนินงำน และพฤติกรรมกำรท ำงำนรวมทั้งควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง โดยก ำหนดให้มีผู้แทน
พนักงำนเข้ำร่วมรับฟังกำรชี้แจงเหตุผลกำรประเมิน เพื่อให้มีควำมโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย และไม่ก่อให้เกิดปัญหำด้ำน
แรงงำนสัมพันธ ์

3.1.3  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร 
ปตท. ในฐำนะรัฐวิสำหกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำน มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน

พลังงำนควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจของประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง  แต่จำกควำมไม่แน่นอนของสภำพแวดล้อม
ทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง นโยบำยด้ำนพลังงำน กฎ ระเบียบ กลไกกำรก ำกับดูแลของภำครัฐ ควำมคำดหวังที่หลำกหลำยของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ รวมถึงเหตุกำรณ์และประเด็นข่ำวต่ำงๆที่ส่งผลในเชิงลบต่อ ปตท. ที่ปรำกฏตำมส่ือต่ำงๆ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กร ควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อ ปตท. และอำจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนและ
กำรขยำยธุรกิจของ ปตท. ในอนำคต  

ปตท. ได้บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยกำรทบทวนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ในปัจจุบัน และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจในอนำคตเพื่อสร้ำงสมดุลและคุณค่ำเพิ่มร่วมกันระหว่ำงธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมภำยใต้แนวคิด Creating Shared Value 
(CSV)  อีกทั้งมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่ือสำรองค์กรและกำรบริหำรภำพลักษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทำงองค์กร กำรบริหำร
ประเด็นโดยกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ประเด็นล่วงหน้ำ กำรส่ือสำรเชิงรุกผ่ำนส่ือกระแสหลัก ส่ือออนไลน์ สถำนีบริกำร ร้ำน 
Café Amazon ตลอดจนขยำยผลผ่ำนเครือข่ำยต่ำงๆ รวมถึงกำรช้ีแจงข้อเท็จจริงของผู้บริหำรต่อส่ือมวลชนและกำรเข้ำร่วมในเวที
เสวนำต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเรื่องพลังงำน สินค้ำ บริกำร และกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ไปสู่สำธำรณชน 
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3.1.4  ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 ปตท. มีกำรลงทุนเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ และแหล่งพลังงำนทดแทน ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้แก่ประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตในระยะยำวของ 
ปตท. โดยปัจจุบัน ปตท. มีนโยบำยลงทุนขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องทั้งในส่วนของธุรกิจที่ ปตท. ด ำเนินกำรเอง และธุรกิจที่ ปตท. 
ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยจำกปัจจัยหลำยประกำร ได้แก่ 

 ภำวะเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ และของโลก 
 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรปกครอง นโยบำยสนับสนุนกำรลงทุน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ด้ำนภำษีและด้ ำนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน 
 ควำมผันผวนรำคำของวัตถุดิบตั้งต้นในกำรผลิต 
 ควำมผันผวนรำคำของผลิตภัณฑ์ในตลำด 
 กำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอันรวดเร็วของเทคโนโลยี 
 ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศส ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
 ขีดควำมสำมำรถขององค์กรในกำรเข้ำไปลงทุนในธุรกิจใหม่ 
 กำรลงทุนในโครงกำรที่มีลักษณะเป็นกำรสร้ำงใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีควำมต้องกำรใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก ใช้

เวลำยำวนำนในกำรพัฒนำ อันอำจมีผลต่อระยะเวลำคืนทุนของโครงกำร 
เพื่อลดควำมเส่ียงจำกปัจจัยดังกล่ำว ปตท. ได้น ำกระบวนกำรบริหำรกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment 

Management: SIM) มำใช้ โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวำงแผนกำรลงทุน ขั้นวิเครำะห์กำรลงทุน ขั้น
ด ำเนินกำรลงทุน ขั้นด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยกำรวำงแผนและวิเครำะห์กำรลงทุนต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 5 ด้ำน ดังนี้ 

 ควำมเหมำะสมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fit) 
 ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ (Execution Capability) 
 ผลตอบแทนทำงกำรเงิน (Financial Return) 
 ควำมเสี่ยงของแผนกำรลงทุน (Project Risk) 
 กำรบริหำรเงินทุนขององค์กร (Capital Management)  
นอกจำกนี้ ปตท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ 

เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองกำรลงทุนของ ปตท. เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรจัดกำร ปตท. และคณะกรรมกำร ปตท. 
ท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำเงินลงทุนขององค์กรที่มีจ ำกัด จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งเพื่อติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของกำรลงทุนและเฝ้ำระวังกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆที่จะท ำให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำสำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  

3.2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ  
ในปีที่ผ่ำนมำ ปตท. ด ำเนินกำรเจรจำจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆในประเทศ ทั้งบนบกและในอ่ำวไทย รวมถึง

กำรเจรจำจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จำกกลุ่มผู้ขำยในหลำยประเทศทั่วโลก เพื่อรองรับควำม
ต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในอนำคต ซ่ึงคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นตำมสภำพเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปตท. ได้เริ่มน ำเข้ำ LNG ตั้งแต่กลำงปี 2554 
โดยในช่วงแรกจะเป็น Spot cargo และ/หรือ สัญญำระยะส้ัน และตั้งแต่ปี 2558 จะเริ่มมีกำรน ำเข้ำ LNG แบบสัญญำระยะยำวจำก
ประเทศกำร์ต้ำ   
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ในสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดปริมำณกำรซื้อก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยปีที่ ปตท. จะต้องรับซ้ือ โดยหำกในปี
สัญญำใด ปตท. ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติได้ครบตำมปริมำณขั้นต่ ำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ปตท. จะต้องช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติ
ในส่วนที่ไม่ได้นั้นด้วย (Take-or-Pay) โดยที่ ปตท. มีสิทธิรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ได้ช ำระไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับนั้นในปี
ต่อๆไป (Make-Up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิในกำรรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำว ปตท. จะต้องรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติให้ได้
ครบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำตำมสัญญำในปีนั้นๆ ก่อน  

ส ำหรับสัญญำซ้ือ LNG ประเภท Spot cargo และสัญญำระยะส้ัน หำก ปตท. ไม่สำมำรถรับ LNG ได้ตำมสัญญำ ผู้ขำย
จะน ำ LNG ไปขำยให้ลูกค้ำรำยอื่น ซ่ึง ปตท. มีควำมเส่ียงที่จะต้องจ่ำยเงินส่วนต่ำงรำคำให้ผู้ขำย หำกขำยได้ในรำคำที่ต่ ำกว่ำ
สัญญำที่ท ำไว้กับ ปตท. 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. คงเหลือยอดกำรเรียกรับก๊ำซธรรมชำติส่วนของ Make-Up แหล่งยำดำนำ โดยมียอดเงิน
ค่ำ Take-or-Pay คงเหลือเป็นจ ำนวน 5,254 ล้ำนบำท ซ่ึงจำกประมำณกำรควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติ ปตท. คำดว่ำจะสำมำรถรับ
ก๊ำซธรรมชำติในส่วนของ Make-Up ได้หมดภำยในปี 2560 อนึ่ง เงินค่ำ Take-or-Pay ของแหล่งยำดำนำเกิดขึ้นในช่วงปี 2541 – 
2544 เนื่องจำกควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำรำชบุรีและโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี -วังน้อย รวมถึงผลกระทบ
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แต่ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินค่ำ Take-or-Pay ของแหล่งยำดำนำดังกล่ำว มีรำคำต่ ำกว่ำรำคำซ้ือขำยในปัจจุบัน ท ำ
ให้มีก ำไรจำกส่วนต่ำงรำคำมำช่วยในกำรแบ่งเบำภำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น 

นอกจำกนั้น ปตท. ยังมีควำมเส่ียงในเรื่องที่ผู้ผลิตอำจไม่สำมำรถส่งก๊ำซธรรมชำติให้ได้ตำมปริมำณที่ระบุในสัญญำ 
เช่น กรณีผู้ผลิตแหล่งเยตำกุน ประเทศสหภำพพม่ำ ประสบปัญหำทำงเทคนิคในกำรผลิตก๊ ำซธรรมชำติในปี 2557 ท ำให้ไม่
สำมำรถจัดส่งก๊ำซธรรมชำติให้ ปตท. ได้ตำมปริมำณที่ระบุในสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ โดย ปตท. มีแผนในกำรเรียกรับก๊ำซ
ธรรมชำติจำกผู้ผลิตรำยอื่น รวมทั้งน ำเข้ำ LNG เพื่อทดแทน  

อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ควำมไม่แน่นอนในภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมัน
และ LNG และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบกำรของ ปตท. ได้ ดังนี้ 

 ปริมำณควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตอำจไม่เป็นไปตำมที่ ปตท. คำดกำรณ์  ซ่ึงหำกปริมำณควำมต้องกำร
เพิ่มสูงขึ้น ปตท. จ ำเป็นต้องจัดหำ LNG เข้ำมำเพิ่มเติม (แต่ไม่เกินที่ LNG Terminal รองรับได้) แต่หำกปริมำณ
ควำมต้องกำรลดลง อำจท ำให้เกิดปัญหำ Take-or-Pay จำกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติที่มีอยู่ 

 ก ำหนดกำรแล้วเสร็จของกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ภำยใต้แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) หรือกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ๆ ที่จะใช้ก๊ำซธรรมชำติอำจไม่เป็นไปตำม
แผน อำจก่อให้เกิด Take-or-Pay ในสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติใหม่ และ/หรือ Short-Fall ในสัญญำขำยได ้

 ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันอำจท ำให้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งใหม่เข้ำมำในระบบของ ปตท. มีรำคำ
เปลี่ยนแปลงไปจำกที่คำดกำรณ์ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของก๊ำซธรรมชำติเมื่อเทียบ
กับเช้ือเพลิงอื่น  

 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศเริ่มลดลงและอำจส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติของ
ผู้ผลิตต่ ำกว่ำปริมำณในสัญญำ 

 กำรเจรจำจัดหำก๊ำซธรรมชำติในภูมิภำคผ่ำนทำงระบบท่อมีควำมยำกมำกขึ้น เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำม
ต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นเช่นกัน  รวมถึงควำมไม่ชัดเจนในกำรพัฒนำแหล่งก๊ำซธรรมชำติจำกพื้นที่คำบ
เกี่ยวไทย-กัมพชูำ 

 ในบำงช่วงเวลำตลำด LNG อำจมีภำวะตึงตัว ซ่ึงคำดกำรณ์ได้ยำก อำจท ำให้ไม่สำมำรถจัดหำได้ตำมระยะเวลำและ/
หรือคุณภำพที่ต้องกำร รวมทั้งอำจมีรำคำสูง 
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 ปตท. อำจไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติในส่วนที่ได้ช ำระเงินล่วงหน้ำไปแล้ว (Make-Up) จำกแหล่งที่มี Take-or-
Pay เดิมได้ตำมแผน หำกควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศลดลงมำก และ ปตท. จ ำเป็นต้องรับก๊ำซ
ธรรมชำติตำมปริมำณผูกพันในทุกสัญญำ 

 กำรเปิดให้ใช้และเช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลและบนบกแก่บุคคลที่สำม (Third Party Access 
Offshore & Onshore) อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจก๊ำซธรรมชำติของ ปตท.     

 ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันและอัตรำแลกเปลี่ยน อำจส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติในอนำคตสูงหรือต่ ำกว่ำรำคำที่ 
ปตท. ได้ช ำระเงินค่ำก๊ำซธรรมชำติในส่วนที่ยังไม่ได้รับภำยใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะท ำให้เกิดก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรรับก๊ำซธรรมชำติในส่วนที่ช ำระเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับ (Make-up) 

ในกำรรองรับควำมเส่ียงของกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติและควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติ  ปตท. ได้มีกำรติดตำมควำม
เคลื่อนไหวของกำรจัดหำและควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติ และมีกำรประสำนงำนกับกลุ่มผู้ขำยและลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อจัดท ำ
แผนกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติในระยะส้ันและยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเจรจำกับ
กลุ่มผู้ขำยและลูกค้ำ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำหำกเกิดวิกฤติ    

3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ ปตท. 
ต้นทุนวัตถุดิบและรำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท น้ ำมันดิบ น้ ำมันส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์     

ปิโตรเคมี ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศของ ปตท . และบริษัทในกลุ่ม ซ่ึงอ้ำงอิงตำมรำคำประกำศในแต่ละช่วงเวลำมีกำร
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตำมตลำดโลกอย่ำงผันผวน ส่งผลให้รำยได้จำกกำรด ำเนินกำร รวมถึงค่ำกำรกลั่นได้รับผลกระทบอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ควำมผันผวนของรำคำปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกิดจำกปัจจัยหลำยประกำร ได้แก่ 

 ภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินในแต่ละภูมิภำคทั่วโลก 
 กำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทำนและปริมำณส ำรองของก๊ำซธรรมชำติ น้ ำมันดิบ คอนดอนเสท น้ ำมัน

ส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก 
 เสถียรภำพทำงกำรเมืองของประเทศผู้ผลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภูมิภำคตะวันออกกลำง ซ่ึง

เป็นผู้ผลิตและส่งออกรำยใหญ่ 
 กำรก ำหนดนโยบำยกำรผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 กำรเข้ำซ้ือ/ขำยตรำสำรอนุพันธ์น้ ำมันของกลุ่มนักลงทุนในตลำดซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Forward, Futures Market)  
 สภำพภูมิอำกำศและอุบัติภัยอันเกิดจำกภัยธรรมชำติ 
 กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป (Specifications) ทั้งในและนอกภูมิภำค 
 กำรแข่งขันโดยพลังงำนทดแทน และเทคโนโลยีในกระบวนกำรผลิต 

 ที่ผ่ำนมำคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงรำคำ (Price Strategy and Risk Management) ภำยใต้โครงกำร Petrochemical and 
Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ได้ท ำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวรำคำน้ ำมันในตลำดโลกและ
เข้ำด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำวัตถุดิบและรำคำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรำคำซ้ือและรำคำจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูป
ร่วมกันภำยในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ปตท. มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบและในลักษณะ
กลุ่ม เพื่อสร้ำงพลังร่วม ซ่ึงปัจจุบันกลุ่ม ปตท. ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำร
ท ำสัญญำซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์กับบริษัทคู่ค้ำ ซ่ึงมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของรำคำ ปริมำณ ช่วงเวลำ และระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  
 กำรเข้ำซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์ในตลำดกำรค้ำอนุพันธ์ทุกครั้งจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงถี่ถ้วน รวมทั้งเลือกเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับช่วงเวลำและจุดประสงค์ เช่น เครื่องมือ Swap หรือ Option นอกจำกนี้กำรด ำเนินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงทุกครั้งจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยขององค์กรในแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำให้ควบคู่และสอดคล้อง
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ไปกับปริมำณซ้ือขำยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) ทั้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้นทุนรำคำซ้ือ และ
บริหำรควำมเส่ียงรำคำขำย เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบกำรของ ปตท. และ
กลุ่ม ปตท. อีกทั้งมีกำรจัดวำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรตรวจสอบถ่วงดุล
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  รวมถึงกำรก ำหนดวงเงินมูลค่ำควำมเส่ียง (Value at Risk – VaR) ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ และให้มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเส่ียงเสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนเกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ 
เพื่อควบคุมและติดตำมมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสูงเกินกว่ำระดับที่เหมำะสม 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการด าเนินการของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท. 
จำกกำรที่ ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจที่มีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ

ดูแลของกระทรวงพลังงำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลังงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 
(กพช.) ภำยใต้พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ดังนั้นภำครัฐยังคงสำมำรถก ำกับดูแล            
กำรด ำเนินกำรใดๆ ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยพลังงำน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สำมำรถอำศัย
อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติฯ ในกำรเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลังงำนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งก ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรก ำหนดรำคำพลังงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลังงำนของประเทศ    
นอกจำกนี้ตำมพระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ได้บัญญัติไว้ว่ำ เพื่อประโยชน์ใน
กำรแก้ไขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง ให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจออกค ำส่ังเพื่อก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ต่ำงๆ  ได้ ซ่ึงรวมถึงกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดังนั้นกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรด้ำนพลังงำนของภำครัฐ อำจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 กำรตรึงรำคำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) 
รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ

อันเนื่องมำจำกรำคำน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ลดมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อม และ
สนับสนุนยุทธศำสตร์พลังงำนของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งภำยในประเทศ โดย ปตท.ได้
เริ่มน ำ NGV มำใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และ
ภำยใต้นโยบำยของรัฐบำลที่จะผลักดัน NGV เป็นเช้ือเพลิงทำงเลือก ปตท. ได้เป็นผู้ริเริ่มขยำยก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง
ทำงเลือกในภำคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และมีกำรลงทุนขยำยสถำนีบริกำร NGV เรื่อยมำ  

ที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันในตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ภำครัฐจึงได้มีมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
ด้ำนพลังงำนโดยตรึงรำคำ NGV อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนกำรผลิตทั้งในด้ำนกำรลงทุนและรำคำซ้ือก๊ำซธรรมชำติได้ปรับ
เพิ่มสูงขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ส่งผลให้ ธุรกิจ NGV ประสบภำวะขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย NGV เพิ่มขึ้นเป็นล ำดับ  

อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐพยำยำมปรับรำคำ NGV ให้เหมำะสมกับต้นทุนและสอดคล้องกับกลไกตลำดเปรียบเทียบกับ
เชื้อเพลิงทดแทนอื่น โดยคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติให้ปรับรำคำขำยปลีก NGV ขึ้นมำ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 
บำทต่อกิโลกรัม ในเดือน ตุลำคม และ ธันวำคม 2557 และ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 ท ำให้รำคำขำยปลีก 
NGV อยู่ที่ 13.00 บำทต่อกิโลกรัม ในขณะที่รถสำธำรณะที่ใช้ NGV ได้แก่ รถแท็กซ่ี รถตุ๊กตุ๊ก รถตู้โดยสำรสำธำรณะ (รถร่วม ขส
มก. และ บขส.) และรถโดยสำรสำธำรณะ (รถร่วม ขสมก. และ บขส.) ปรับขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนธันวำคม 2557 และ กุมภำพันธ์ 
2558 ที่ 1.00 บำท และ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้รำคำขำยปลีกอยู่ที่ 10.00 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะท ำให้รำคำสะท้อนต้นทุนมำก
ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ยังคงมีควำมเสี่ยงในด้ำนควำมต่อเนื่องของนโยบำยกำรก ำหนดรำคำพลังงำนภำครัฐให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง 
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 กำรควบคุมรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มีกำรควบคุมรำคำ LPG  ณ โรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลั่นน้ ำมันไว้คงที่ ที่

ประมำณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตัน  (ภำครัฐได้ใช้เงินจำกกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงมำชดเชยรำคำ LPG ที่ผลิตจำกโรงกล่ันน้ ำมันเท่ำนั้น 
เพื่อให้สะท้อนรำคำ LPG ตลำดโลกมำกย่ิงขึ้น) และภำครัฐได้ใช้กลไกของเงินกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรรักษำเสถียรภำพของ
ระดับรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศไว้ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงคงที่ ซ่ึงที่ผ่ำนมำในช่วงที่รำคำน้ ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ส่งผลให้รำคำขำยปลีก LPG ในประเทศแตกต่ำงจำกรำคำ LPG ในตลำดโลกและรำคำขำยปลีกน้ ำมันเช้ือเพลิงในประเทศ
ค่อนข้ำงมำก ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำร LPG ในประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่ำก ำลังกำรผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลังงำน
จึงมอบหมำยให้ ปตท. เป็นผู้น ำเข้ำ LPG ในรำคำตลำดโลกและจ ำหน่ำยในรำคำที่รัฐควบคุม โดย ปตท. จะได้รับเงินชดเชยคืน
จำกกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงภำยหลัง  กำรควบคุมรำคำ LPG ดังกล่ำวส่งผลให้ ปตท. และโรงกลั่นน้ ำมันในกลุ่มไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำย LPG ในรำคำที่สะท้อนรำคำตลำดโลกและต้นทุนที่แท้จริงได้  ปริมำณน ำเข้ำที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อำจท ำให้ ปตท. ต้อง
ลงทุนขยำยท่ำเรือและคลังในกำรน ำเข้ำ LPG อีกทั้ง ควำมไม่แน่นอนของระยะเวลำในกำรที่ ปตท. จะได้รับเงินชดเชยกำรน ำเข้ำ 
LPG คืน  ด้วยเหตุผลดังกล่ำวทั้งหมดข้ำงต้น  จะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลประกอบกำรของ ปตท.  

ที่ผ่ำนมำรัฐบำลในหลำยสมัยได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำรำคำ LPG โดยนับตั้งแต่ปี 2554 ภำครัฐได้ออก
มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรทยอยปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG ทั้งในภำคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสำหกรรม เพื่อให้สะท้อนต้นทุนกำร
จัดหำและกำรผลิตของประเทศอยู่หลำยครั้ง   แม้ว่ำหลำยมำตรกำรได้มีผลบังคับใช้เพียงช่วงระยะเวลำหนึ่ง และต่อมำก็ได้ถูก
ชะลอ หรือยกเลิกไปในที่สุด  แต่ก็ได้ท ำให้รำคำขำยปลีก LPG ในกลุ่มเชื้อเพลิงที่เดิมภำครัฐเคยตรึงไว้ที่ 18.13 บำท/กก. ได้ทยอย
ปรับเพิ่มขึ้นมำเป็นล ำดับ โดย ณ ส้ินเดือน ธันวำคม 2557  รำคำขำยปลีก LPG ภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง และ ภำคอุตสำหกรรมอยู่
ที่ระดับ  24.16 บำท/กก. ซ่ึงภำครัฐได้ใช้กลไกของเงินกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรปรับขึ้นรำคำ ขณะที่รำคำ LPG ณ โรงแยก
ก๊ำซฯ ยังคงถูกตรึงไว้ที่ประมำณ 333 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ต่อไปเช่นเดิม ผู้ผลิต  LPG ในประเทศจึงไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จำก
กำรปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG ดังกล่ำว    

อย่ำงไรก็ตำม  เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้มีมติให้ปรับโครงสร้ำงรำคำ 
LPG ให้สะท้อนต้นทุนกำรจัดหำของประเทศ ที่เฉลี่ยจำกต้นทุน LPG ของโรงแยกก๊ำซฯ โรงกลั่นฯ และกำรน ำเข้ำ  โดยรำคำถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักอยู่ที่  488 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน (ตำมรำคำ CP อ้ำงอิง ณ เดือนมกรำคม ที่ 443 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
เมตริกตัน)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซ่ึงจะส่งผลให้ ปตท. รับภำระขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย LPG 
เป็นเช้ือเพลิงลดลง อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ยังคงมีควำมเสี่ยงในอนำคต หำกสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติปรับตัวสูงขึ้น
มำก และอำจท ำให้ภำครัฐพิจำรณำไม่ปรับรำคำ LPG ให้สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นได้ 

3.2.4  ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของ ปตท. 
ปตท. มีกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องทั้งในส่วนของธุรกิจที่ ปตท. ด ำเนินกำรเอง และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่ำน

บริษัทในกลุ่ม  โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรเช่ือมโยงกันของกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงครบวงจรจำกธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นจนถึงขั้นปลำย 
รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบกับที่ผ่ำนมำบริษัทในกลุ่มได้มีกำรซ้ือหรือ
ควบรวมกิจกำร กำรเข้ำร่วมลงทุน กำรขยำยก ำลังผลิต และกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ กำร
ขยำยธุรกิจดังกล่ำวส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงบริษัทในกลุ่ม
ยังต้องเผชิญกับควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจ เช่น ควำมผันผวนของรำคำผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ 
ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและพัฒนำแหล่งปิโตรเลียม เหตุกำรณ์จำกอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชำติ วัฏจักรขำลงของธุรกิจปิโตรเคมี
และกำรกลั่น คู่แข่งจำกภูมิภำคตะวันออกกลำงที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำ รวมถึงควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและ
ข้อบังคับต่ำงๆ  เป็นต้น ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของ ปตท.  
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เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงดังกล่ำว ปตท. ได้มุ่งเน้นให้มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรในลักษณะควำมร่วมมือกันของกลุ่ม 
ปตท. (PTT Group) ผ่ำนนโยบำยและระบบต่ำงๆ เช่น Operational Excellence Management System (OEMS) มำตรฐำนกำร
จัดกำรด้ำนควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม (SSHE Management Standards) เป็นต้น โดยยึดหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำรวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท. รวมถึง
กำรปรับโครงสร้ำงและสัดส่วนกำรถือหุ้นเพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ลดต้นทุน และน ำไปสู่กำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของกำรแข่งขัน    

3.3   ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ 
3.3.1 ความเสี่ยงจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ นได้ในการด าเนินธุรกิจ 

ปตท. ในฐำนะบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรและมีกำรด ำเนินงำนในหลำย
พื้นที่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีโอกำสได้รับผลกระทบจำกภัยคุกคำมหลำยประเภท เช่น ภัยธรรมชำติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ ภัย
จำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง รวมไปถึงภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย และภัยอันตรำยอื่นๆ ที่ยำกต่อกำรคำดกำรณ์ได้ ซ่ึงอำจก่อให้เกิด
ควำมสูญเสียอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน ส่ิงแวดล้อม กำรด ำเนินธุรกิจ ช่ือเสียงองค์กร ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจ
ของ ปตท. 

ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดโอกำสและผลกระทบจำกภัยคุกคำมดังกล่ำว ปตท. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนของทุก
หน่วยธุรกิจมีหน้ำที่คำดกำรณ์ ประเมิน พัฒนำแผนบริหำรจัดกำรเพื่อควบคุม ติดตำม และป้องกันควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมเชิง
ปฏิบัติกำร ควบคู่ไปกับกำรประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหำกเกิดกำรหยุดชะงักของกระบวนกำรหลัก ทั้งในสภำวะ
ปกติ ไม่ปกติ สภำวะวิกฤต รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรควบคุม ป้องกัน บริหำรจัดกำร ติดตำม และปรับปรุงอย่ำงเป็นระบบ โดยยึด 
“มำตรฐำนระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กลุ่ม  ปตท. (PTT Group Business Continuity Management System 
Standard: BCMS)” ซ่ึงพัฒนำจำกมำตรฐำนสำกล ISO 22301 และ “มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอ
นำมัย และส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management Standard: SSHE MS)” 
ซ่ึงพัฒนำขึ้นตำมหลักกำร Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับมำตรฐำนจัดกำรสำกล เช่น  
มอก./OHSAS 18001 ISO 14001 PSM (Process Safety Management) และISO 28000 เป็นต้น เพิ่มเติมแนวปฏิบัติให้มีควำม
เหมำะสมกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และวัฒนธรรมของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐำนกลำงให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงำน
สนับสนุน ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ร่วมกันพัฒนำและเชื่อมโยงระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำตลอด
สำยโซ่ทำงธุรกิจของ ปตท. ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่มีกำรหยุดชะงัก 

นอกจำกนี้ ปตท. ได้มีกำรซ้ือประกันภัยคุ้มครองควำมเส่ียงส ำหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดตำม
แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทช้ันน ำในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และได้ท ำประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุด
ด ำเนินกำร (Business Interruption) แต่กำรซ้ือประกันภัยดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ทุก
ประเภท เนื่องจำกไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยควำมเสียหำยทุกประเภท หรือเนื่องจำกบำงครั้งหำกซ้ือประกันภัย ค่ำเบี้ย
ประกันภัยส ำหรับกำรประกันภัยควำมเสียหำยนั้นๆ จะสูงมำกจนไม่คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่ำ ปตท . จะเชื่อว่ำบริษัทใน
กลุ่มมีกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรมก็ตำม ปตท . ไม่สำมำรถควบคุมวงเงินในกำรท ำประกันภัยทรัพย์สินของ
กลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้  ดังนั้นหำกเกิดควำมเสียหำยในทรัพย์สินที่ไม่ได้ท ำประกันครอบคลุมเต็ม
มูลค่ำในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญ หรือในกรณีที่ผู้รับประกันภัยมีปัญหำทำงกำรเงินรุนแรงหรือต้องเลิกกิจกำรเนื่องจำกเหตุดังกล่ำว
อำจส่งผลกระทบในด้ำนลบอย่ำงร้ำยแรงต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนหรือโอกำสทำงธุรกิจของ ปตท. ได ้

เพื่อให้บุคลำกรของ ปตท. ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องมีควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์วิกฤตที่
อำจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจประจ ำปี
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อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ทั้งภำยในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องภำยในบริษัทเอง หรือกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรเข้ำร่วมซ้อม
แผนรองรับสภำวะวิกฤตด้ำนพลังงำนของประเทศที่จัดโดยกระทรวงพลังงำน เป็นต้น  

จำกเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองที่ด ำเนินต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2556 ได้น ำไปสู่กำรชุมนุมใหญ่และปิดกำรจรำจรบริเวณ
ทำงแยกส ำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร (Shut Down Bangkok) ในระหว่ำงวันที่ 13 มกรำคม 2557 จนส้ินสุดลงในวันที่ 22 
พฤษภำคม 2557 นั้น พื้นที่อำคำร ปตท. ส ำนักงำนใหญ่ และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ได้รับผลกระทบโดยตรง
เนื่องจำกเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมนุมหลัก เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมรับมือสถำนกำรณ์นี้ ปตท. ได้เปิดศูนย์อ ำนวยกำรเหตุฉุกเฉินและ
ภำวะวิกฤติ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Crisis Management Center: GCMC) ในวันที่ 2 มกรำคม 2557  และด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCM) ภำยใต้กำรก ำกับดูแลติดตำมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ GCMC จนกระทั่งสถำนกำรณ์
คลี่คลำยลง จึงประกำศยุติกำรปฏิบัติกำรแผน BCM ในวันที่ 6 พฤษภำคม 2557 ในขณะที่ศูนย์ GCMC ยังติดตำมสถำนกำรณ์
ต่อไปจนวันที่ 31 พฤษภำคม 2557 จึงส้ินสุดกำรปฏิบัติงำน โดยที่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
สำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดวิกฤตกำรณ์  

3.3.2 ความเสี่ยงจากข้อบังคับเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 
  กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และควำม
ปลอดภัยในกำรส ำรวจ กำรพัฒนำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ บริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ำมันก็อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัยซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมำกขึ้น ซ่ึงหำกมีกำรตรำกฎหมำยที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัยขึ้นใหม่ใน
อนำคต หรือกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยวิธีกำรบังคับใช้กฎหมำย อำจจะท ำให้เกิดขอ้จ ำกัดต่อกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออำจ
ท ำให้ต้นทุนในกำรส ำรวจ กำรพัฒนำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญได้ 
  ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรลงทุนต่ำงๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และ
โรงงำนปิโตรเคมี จะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และ
ได้รับควำมเห็นชอบก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.
2535 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพส่ิงแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง  ก ำหนดประเภท ขนำด และวิธีปฏิบัติส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพส่ิงแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัด ท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตำมควำมในมำตรำ 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 จะต้องมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน
ในชุมชน (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)  และจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระให้ควำมเห็นประกอบก่อนมีกำรด ำเนินโครงกำร ดังนั้นจึงอำจมีควำมเส่ียงใน
ประเด็นของระยะเวลำและเงื่อนไขกำรปฏิบัติต่ำงๆที่เกี่ยวเนื่องกับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำน EHIA รวมถึงขบวนกำร
มีส่วนร่วมและกำรยอมรับของชุมชนที่อำจจะก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำของกำรด ำเนินโครงกำรให้ไม่แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด ซ่ึง
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรเพิ่มรำยได้ของ ปตท. ในอนำคต  

อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในประเด็นดังกล่ำว โดยให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงำนมีกำรติดตำมตรวจวัดและ
ประเมินควำมสอดคล้องของกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด หำกพบพื้นที่ใดมีแนวโน้มปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับกฎหมำย จะเร่งก ำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกันอย่ำงเร่งด่วน  เช่น กรณีคุณภำพน้ ำทิ้งระบำยออกสู่สำธำรณะ
ของสถำนีบริกำรน้ ำมันเช้ือเพลิงในบำงสำขำ ที่มีแนวโน้มเกินค่ำมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด หน่วยธุรกิจน้ ำมันได้จัดตั้ง
คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรคุณภำพน้ ำทิ้งสถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงขึ้น ซ่ึงประกอบไปด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันก ำหนด



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

ส่วนที่ 1(3) หน้ำที ่11 

มำตรกำร และแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำอย่ำงจริงจัง โดยผลกำรตรวจวัดพบว่ำมีคุณภำพน้ ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์ค่ำ
มำตรฐำน  

นอกจำกนี้ ยังมีกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท . อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย
และข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและเข้ำร่วมในกำร
ให้ควำมคิดเห็นกับหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงใกล้ชิด เพื่อน ำข้อมูลมำวำงแผนงำนหรือก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆรองรับ ซ่ึงเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัใหม่ทนัททีี่มีกำรประกำศใช้ และจัดให้มีกำรด ำเนินงำนมวลชนสัมพันธ์
ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 

3.3.3 ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ 
 ควำมส ำเร็จของกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือ กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของควำมต้องกำรใช้

ก๊ำซธรรมชำติ กำรขยำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้เป็นไปตำมแผนควำมต้องกำร กำรบริหำรกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติให้ได้
คุณภำพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเพื่อรองรับควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มขึ้น   
ควำมสำมำรถในกำรขนส่งของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้ครอบคลุมพื้นที่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย กำรบริหำรคลัง
ก๊ำซธรรมชำติเหลวเพื่อรองรับกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติเหลวจำกต่ำงประเทศและน ำมำผลิตเป็นก๊ำซธรรมชำติเพื่อใช้ในประเทศ
ไทย กำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้มีอำยุกำรใช้งำนได้มำกที่ สุด ควำมสำม ำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ  
ควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงโรงงำนปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภัณฑ์จำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติน ำไปเป็นวัตถุดิบในกำร
ผลิต และยังครอบคลุมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆที่มีควำมต่อเนื่องกัน 

 ปตท. มีแผนพัฒนำกำรขยำยโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 
โดยได้เริ่มกำรก่อสร้ำงโครงกำรมำตั้งแต่ปี 2544 ซ่ึงโครงกำรเกือบทั้งหมดที่เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2544  – 2557 ได้
ด ำเนินกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติแล้ว โดยมีโครงกำรที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2557 ประกอบด้วยโครงกำรท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ จำกชำยแดนไทย-สหภำพเมียนมำร์ ถึงสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 1 (BVW#1) โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่ม
ควำมดันก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 4 ที่สถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ ไทรโยค และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
ร่วมส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ระยอง ส ำหรับโครงกำรที่เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำนั้นและยังอยู่ใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติในทะเล โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก
เส้นที่ 4 (ระยอง – แก่งคอย) โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครสวรรค์ โดยเป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก
จำกอ ำเภอ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ ไปยัง จ.นครสวรรค์ เพื่อขยำยโอกำสใช้พลังงำนสะอำดและลดมลภำวะในภำคขนส่งและ
อุตสำหกรรม เขตภำคเหนือและภำคกลำงตอนบน โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครรำชสีมำ โดยเป็นกำรวำงท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกอ ำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ไปยัง จ.นครรำชสีมำ เพื่อขยำยโอกำสใช้พลังงำนสะอำดและลดมลภำวะใน
ภำคขนส่งและอุตสำหกรรม เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง และ โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบน
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 และโครงกำรก่อสร้ำง LNG Terminal Phase 2 นอกเหนือจำกโครงกำรตำมแผนแม่บทฯ
แล้ว ปตท. ยังมีโครงกำรเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด คือ โครงกำรระบบหมุนเวียน
พลังงำนควำมร้อนเหลือทิ้งกลับคืนส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 5 ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2558  

กำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ  อำจล่ำช้ำกว่ำแผนที่ประมำณกำรไว้เนื่องจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น กระบวนกำรจัดจ้ำง
ตำมนโยบำยของรัฐมีขั้นตอนมำกและท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฏระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนี้ ยังมีสำเหตุอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่ ไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ ป ตท. เช่น กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำของตลำด
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงสูงขึ้น กำรยอมรับควำมเสี่ยงของผู้รับเหมำได้ บริษัทผู้รับเหมำที่ไม่มีควำมพร้อมที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
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ของบริษัทจะเข้ำสู่กำรขำดสภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงินในระหว่ำงด ำเนินงำนก่อสร้ำง และต่อเนื่องไปจนกระทั่งมีผลกระทบต่อ
กำรช ำระหนี้ล่ำช้ำให้กับบริษัทคู่ค้ำของบริษัทผู้รับเหมำเองหรืออำจจะถูกฟ้องร้องในกำรค้ำงหรือไม่ช ำระหนี้ให้กับบริษัทคู่ค้ำด้วย 
กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของตัวบทกฎหมำย กฎระเบียบและวิธีกำร กำรด ำเนินงำนและกำรก่อสร้ำง กำรขออนุมัติกำรก่อสร้ำงจำก
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้เอกสำรประกอบและขั้นตอนจ ำนวนมำกและเอกสำรที่ขอเพิ่มเติมก็มิได้ระบุไว้อย่ำงชัดเจน ควำม
ไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรขัดขวำงกำรด ำเนินงำนจำกผู้มีอ ำนำจในพื้นที่หรือผลกระทบจำกกำรเมืองท้องถิ่น 
กำรคัดค้ำนจำกเจ้ำของที่ดินเอกชนในกำรเข้ำพื้นที่ก่อสร้ำงวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งที่ดินเอกชนบำงรำยไม่สำมำรถหำ
เจ้ำของที่ดินได้หรือติดค ำส่ังศำลในกำรใช้ประโยชน์บนที่ดิน กำรคัดค้ำนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงจำกชุมชน  กำรจัดซื้ออุปกรณ์ที่
ต้องใช้ระยะเวลำในกำรจัดหำและขนส่งนำน (Long Lead Items) ซ่ึงกำรล่ำช้ำของกำรจัดซ้ืออุปกรณ์ดังกล่ำวที่ผ่ำนมำเป็นผลมำ
จำกควำมผันผวนของสภำวะตลำดรำคำต้นทุนของวัตถุดิบ อัตรำแลกเปลี่ยน และควำมไม่แน่นอนของสภำพอำกำศ 

ดังนั้นเพื่อให้โครงกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดและ/หรือระยะเวลำที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติภำยใต้งบประมำณให้ได้คุณภำพที่เหมำะสมและให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆที่ก ำหนด ปตท. จึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรแล้วเสร็จของโครงกำร (Critical Path) เพื่อลดระดับควำมเสี่ยงของกำรพัฒนำ
โครงกำรให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมให้มำกที่สุด เช่น กำรจัดหำทีมงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำปฏิบัติงำนควบคุมและตรวจสอบ
งำนก่อสร้ำง กำรจัดเตรียมมำตรกำรในกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำร กำรวิเครำะห์
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ กำรติดตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบใหม่ๆ ที่ออกมำอย่ำงต่อเนื่องและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ กำร
ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรเพื่อช้ีแจงประเด็นข้อสงสัยต่ำงๆ และน ำข้อมูลมำก ำหนดมำตรกำรรองรับ นอกจำกนี้ ปตท. ยัง
ได้จัดให้มีหน่วยงำนสนับสนุนโครงกำร ท ำหน้ำที่วำงแผนพัฒนำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุกขั้นตอนของกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร ท ำกำรประชำสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรจัดเตรียมแผนงำนและมำตรกำรรองรับ 
เพื่อลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งทำงด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย ส่ิงแวดล้อมและสังคม และมีหน่วยงำนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินในกำรติดต่อกับเจ้ำของที่ดินเพื่อให้ข้อมูลและด ำเนินกำรช ำระค่ำทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้กับเจ้ำของที่ดินเอกชน หรือ 
ด ำเนินกำรอย่ำงอื่นตำมขอบเขตอ ำนำจทำงกฎหมำย เพื่อให้กระบวนกำรต่ำงๆถูกต้องและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ส ำหรับควำมเส่ียงทำงด้ำนสภำวะตลำดได้มีกำรจัดท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำวัตถุดิบและ
อัตรำแลกเปลี่ยน แต่เนื่องจำกปัจจัยภำยนอกทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ นโยบำยรัฐ สภำวะตลำด และสถำนะทำงด้ำนกำรเงินของ
บริษัทผู้รับเหมำ รวมถึงสภำพอำกำศและอุทกภัยที่เกิดขึ้นจำกมนุษย์และธรรมชำติในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ถึงแม้ว่ำ ปตท. จะมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงดีแต่ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบภำยนอกเหล่ำนี้บำงอย่ำงก็อยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ของ ปตท.  

3.4   ความเสี่ยงทางการเงิน  

3.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท 
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อรำยได้ส่วนใหญ่

ของ ปตท. แม้ว่ำรำยได้ส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบำท แต่จำกกำรที่รำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อ้ำงอิงกับรำคำตลำดโลก ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท ำให้รำยได้ของ ปตท. ผันผวนตำมค่ำเงิน
บำท อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทจะส่งผลกระทบต่อก ำไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจำกก ำไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกก ำหนดเป็นเงินบำทไว้ที่คำ่คงที่ โดยมีต้นทุนขำยที่เป็น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกับรำคำตลำดโลก
เช่นเดียวกับรำคำขำย 

นอกจำกนี้ ควำมผันผวนของค่ำเงินบำท ยังมีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนสุทธิทำงบัญชีของ ปตท . จำกกำรที่ ปตท. และ
บริษัทย่อยมีภำระหนี้เงินกู้ต่ำงประเทศคงค้ำงอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมและหุ้นกู้
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ต่ำงประเทศเทียบเท่ำ  230,390 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51 ของยอดรวมเงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐฯ เท่ำกับ 6,356 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เงินสกุลดอลลำร์แคนำดำ เท่ำกับ 475 ล้ำนดอลลำร์แคนำดำ และเงินสกุลเยน 
เท่ำกับ 23,000 ล้ำนเยน โดยเงินกู้สกุลเยน ปตท. ได้ท ำกำรป้องกันควำมเส่ียงของค่ำเงินเยนโดยใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงิน 
(Participating Swap) เพื่อแปลงภำระหนี้สกุลเยนเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับรำยได้ที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ 
ซ่ึงท ำให้ ปตท. สำมำรถปิดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้
บริษัทร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกู้ต่ำงประเทศจ ำนวนสูง ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำควำมผันผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุล
ต่ำงประเทศ รวมถึงนโยบำยทำงเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลังของประเทศ อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผล
ประกอบกำรโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำทดังกล่ำว ปตท . ได้ด ำเนินกำรจัดโครงสร้ำงของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุล
ต่ำงประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรำยได้ที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหำรเงินในบัญชีเงินฝำกที่เป็น
สกุลต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward) เพื่อเตรียมกำรช ำระหนี้เงินกู้
สกุลต่ำงๆ และธุรกรรมกำรค้ำ เช่น  ค่ำก๊ำซธรรมชำติและน้ ำมันดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และกำรส่งออกผลิตภัณฑ์อย่ำง
เหมำะสม นอกจำกนี้ ปตท. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยทำงกำรเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรกำรเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันโดยรวมถึง
ข้อก ำหนดในเรื่องกำรจัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของ ปตท. 

3.4.2 ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนนุทางการเงินแก่บรษิัทในกลุ่ม ปตท. 
ปตท. มีกำรลงทุนโครงกำรใหม่ ขยำยธุรกิจ หรือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้บริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  และ

ในบำงครั้งกำรลงทุนดังกล่ำวอำจลงทุนผ่ำนบริษัทที่จัดตั้งใหม่  และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ ผ่ำน
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษัทบำงแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงกำร  หรือฐำนะกำรเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ  ผู้ถือหุ้นรวมถึง 
ปตท. จึงยังต้องให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิในช่วงกำรก่อสร้ำงโครงกำร (Cost Overrun Support)   เพื่อให้บริษัทดังกล่ำวสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมกลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภำพรวม   นอกจำกนี้ในบำงกรณีบริษัทอำจประสบ
ปัญหำขำดสภำพคล่องในช่วงด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอำจเกิดจำกเหตุสุดวิสัย  จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกผู้ถือหุ้น  กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินอำจจะเป็นไปในรูปแบบของ (1) หนี้ด้อยสิทธิ 
(Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) กำรขยำยวงเงินสินเชื่อทำงกำรค้ำ (Trade Credit) และ/หรือ (3) กำรให้เงินกู้
จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อื่นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. ได้ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
บริษัทในกลุ่มแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 1,941.83 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 25,670.81  ล้ำนบำท ประกอบด้วยเป็นส่วนที่ ปตท.ปฏิบัติตำม
สัญญำเงินกู้กับธนำคำรพำณิชย์ (Sponsor Support) ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100% จะเป็นกำรให้เงินกู้
หรือทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 103.90  ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 580 ล้ำนบำท ส่วนที่ ปตท. ให้เงินกู้ (Shareholder Loan) 
กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท. ถือหุ้น 100% จ ำนวนเงิน 1,747.41 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 25,091.81  ล้ำนบำท รวมทั้งให้วงเงิน
สินเช่ือทำงกำรค้ำ 90.52 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 14.2 ภำระกำรให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทใน
เครือ)   

ปตท. จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู้  เงินทุน และ/หรือสินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว ซ่ึง ปตท. มีควำมเชื่อว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถ
สร้ำงควำมแข็งแกร่งอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได ้ 

ในกำรให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่มเหล่ำนี้ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิหรือสินเชื่อทำง
กำรค้ำหรือกำรให้เงินกู้จำกผู้ถือหุ้น ปตท . ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำบริษัทเหล่ำนี้จะสำมำรถช ำระคืนเงินให้แก่ ปตท . หรือบริษัท
เหล่ำนี้จะไม่ประสบกับปัญหำทำงกำรเงินอีก หรือจะไม่ต้องกำรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ำกรณีใดจะ
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เกิดขึ้นก็ตำมอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ ปตท. นอกจำกนี้ หำก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม
บริษัทใดบริษัทหนึง่ตกเปน็ผูผ้ิดนดั (Default) ภำยใต้สัญญำข้อตกลงกำรให้กำรสนับสนุนจำกผู้ถือหุ้น อำจส่งผลให้เจ้ำหนี้บำงรำย
เรียกให้หนี้ถึงก ำหนดช ำระโดยพลันได้ (Acceleration) ปตท. ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำ ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนมำกขึ้น 
หรือเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือเข้ำควบคุมกำรบริหำรบริษัทในกลุ่มเหล่ำนี้ หำก ปตท. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์มำกกว่ำ กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้ำควบคุมกำรบริหำรบริษัทในกลุ่มเหล่ำนี้ ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี
ไทยก ำหนดให้ ปตท. จะต้องมีกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัในกลุ่มเข้ำกับงบกำรเงินของ ปตท. ตั้งแต่วันที่มีอ ำนำจในกำรควบคุม
ด้วย ซ่ึงกำรรวมงบกำรเงินนี้อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินรวมของ ปตท. 

3.4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนส าหรับการด าเนินการตามแผน 
ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจโรงแยก

ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นกำรลงทุนล่วงหน้ำ ในทำงปฏิบัติถึงแม้ ปตท. จะมีกำร
ติดตำมและบริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด แต่กำรใช้เงินทุนดังกล่ำวยังอำจคลำดเคลื่อนไปจำกแผนที่วำงไว้เนื่องจำก
หลำกหลำยปัจจัยซ่ึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ ปตท . เช่น กำรผันแปรทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อำจ
คำดกำรณ์ได้ กำรเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทำนของพลังงำน ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งรำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี เป็นต้น  ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จและต้นทุนโครงกำรของ ปตท. 

ควำมสำมำรถในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอกของ ปตท. ขึน้อยู่กับปจัจัยหลำยประกำรซ่ึงรวมถึง 
 ผลประกอบกำร ฐำนะทำงกำรเงนิ และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนำคต 
 ภำวะเศรษฐกิจ นโยบำยกำรเงิน และภำวะตลำดเงิน/ตลำดอัตรำแลกเปลี่ยนของประเทศไทยและตำ่งประเทศ 
 สถำนกำรณ์กำรเมืองของประเทศไทย 
 อันดับควำมน่ำเชื่อถือของประเทศไทย  
 ภำวะอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมทีั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 ภำวะกำรระดมเงินทั้งจำกตลำดเงนิ/ตลำดทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
 กฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรจัดหำเงินทุน   
 ต้นทุนในกำรจดัหำเงินทนุ  

 ซ่ึงจำกกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงมั่นคงในระยะยำวและกำรเป็นบริษัทที่มีกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ท ำให้ ปตท. มีผลประกอบกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีแผนงำนลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจอย่ำงระมัดระวังโดย
ค ำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ  โดยเฉพำะกำรจัดโครงสร้ำงเงินทุนที่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญต่ำงๆ  ให้อยู่ระดับที่
เหมำะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจำกกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ
เงินทุนอย่ำงต่อเนื่อง ปตท . จึงมีควำมเช่ือว่ำจะสำมำรถจัดหำเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทำง
กำรเงินที่เหมำะสม 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินหลัก  

สินทรัพย์ที่ ปตท. ใช้ในกำรประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์
เหมืองโดย รำคำตำมบัญชี ณ วันที่  31 ธันวำคม 2557 มีมูลค่ำสุทธดิังนี้              

                                    หน่วย:ล้ำนบำท 

 ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์อื่นๆ 
งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

สินทรัพย์เหมือง รวม 

มูลค่ำสุทธิ 13,500.98 34,541.37 227,911.07 373,799.12 8,313.72 63,125.11 166,157.68 32,467.40 919,816.45 
ภำระผูกพัน 331.94 ไม่มี 10,723.9 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 11,055.84 

นอกจำกสินทรัพย์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังรวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท. ประกอบด้วยปริมำณส ำรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีปริมำณส ำรองพิสูจน์
แล้วรวมทุกโครงกำร (Total Proved Reserves) ปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วจะมีกำรตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี โดยนัก
ธรณีวิทยำและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มำตรฐำน  คิดเป็นปริมำณน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 
187 ล้ำนบำร์เรล และเป็นก๊ำซธรรมชำติ 3,814 พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 777  ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ โดย
มีรำยละเอียดดังนี้ 

     ปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ, คอนเดนเสท 
     ก๊ำซธรรมชำติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แล้ว(1) (2) 

 ปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติ  ปริมำณเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 

 ท่ีพิสูจน์แล้ว(1) (2)  ท่ีพิสูจน์แล้ว(1)   

 (ล้ำนบำร์เรล)  (พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต)  (ล้ำนบำร์เรล) 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ   รวม 

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901 

1) Revision of previous             

    estimates 7 8 15  113 14 27  14 10 24 

2) Improved recovery 4 - 4  25 - 25  8 - 8 

3) Extensions and             

    discoveries  5 2 7  84 5 89  19 3 22 

4) Purchases/Sales of  - - -  - 61 61  - 11 11 

     Petroleum in place            

5) Production (29) (10) (39)  (387) (120) (507)  (92) (28) (120) 

Total consolidated companies           

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 112 138 250  2,065 1,812 3,877  450 396 846 
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     ปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ, คอนเดนเสท 
     ก๊ำซธรรมชำติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แล้ว(1) (2) 

 ปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติ  ปริมำณเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 

 ท่ีพิสูจน์แล้ว(1) (2)  ท่ีพิสูจน์แล้ว(1)   

 (ล้ำนบำร์เรล)  (พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต)  (ล้ำนบำร์เรล) 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ   รวม 

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 112 138 250  2,065 1,812 3,877  450 396 846 

1) Revision of previous  15 1 16   86 48 134   30 9 39 

    Estimates            

2) Improved recovery 1 - 1   6 - 6   2 - 2 

3) Extensions and  7 - 7   146 - 146   31 - 31 

    discoveries             

4) Purchases/Sales of  5 (52) (47)   222 - 222   42 (52) (10) 

     Petroleum in place            

5) Production (27) (13) (40)   (406) (165) (517)   (94) (37) (131) 

Total consolidated companies                                       

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 113 74  187   2,119   1,695  3,814   461  316  777 

(1) ปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ำของแหล่งปิโตรเลียม  

(2) รวมปริมำณส ำรองท่ีพิสูจน์แล้วและกำรผลิตของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้ม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   

ปตท.  มีสัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำวที่ส ำคัญ คือ สัญญำให้ใช้ที่รำชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงกำรคลัง โดยทรัพย์สิน
ตำมสัญญำเป็นทรัพย์สินที่ปตท. แบ่งแยกให้แก่กระทรวงกำรคลังตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด ได้แก่ ที่ดิน สิทธิกำรใช้
ที่ดิน ท่อและอุปกรณ์เครื่องมือที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ โดยสินทรัพย์ตำมสัญญำดังกล่ำวบันทึกเป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ส ำหรับสัญญำให้ใช้ที่รำชพัสดุดังกล่ำว มีก ำหนดระยะเวลำ  30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2551 ถึงวันที่ 31 
ธันวำคม 2580 และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว กระทรวงกำรคลังให้ค ำม่ันว่ำจะให้ ปตท. ใช้ที่รำชพัสดุที่แบ่งแยกให้
กระทรวงกำรคลังต่อไปได้อีกมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี โดย ปตท. ต้องช ำระค่ำใช้ที่รำชพัสดุเป็นรำยปี ในอัตรำค่ำใช้ที่ค ำนวณจำก
ส่วนแบ่งรำยได้ (Revenue Sharing) ของค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง (รำยได้ค่ำผ่ำนท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน ซ่ึงรำยได้ค่ำผ่ำน
ท่อตำมสัญญำนี้ หมำยถึง รำยได้ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อก๊ำซบนฝั่ง (พื้นที่ 3)  ซ่ึงรวมค่ำบริกำรส่วนของต้นทุน
คงที่  (Demand Charge) และค่ำบริหำรส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำก๊ำซ
ธรรมชำติและอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติในประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 หรือที่จะ
มีกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในภำยหน้ำ โดยเป็นกำรค ำนวณค่ำใช้ระบบขั้นบันได (Sliding Scale) ดังนี้ 

                                                                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

รายได ้
อัตราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั นต่ า ส่วนเพิ่ม 

0 – 3,600 5%  = ค่ำใช้ขัน้ต่ ำ 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
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รายได ้
อัตราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั นต่ า ส่วนเพิ่ม 

> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
 

                                                                                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

รายได ้
อัตราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั นต่ า ส่วนเพิ่ม 

> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = ค่ำใช้ขัน้สูง 550 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

นโยบำยกำรลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่ำงๆ ทั้งในส่วนของกำรลงทุนใหม่ กำรขยำยหรือเพิ่มก ำลังกำรผลิตเดิม กำรเข้ำ
ซ้ือหุ้นหรือซ้ือกิจกำรนั้น ปตท. พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ประกอบดังนี้ แนวโน้มกำรขยำยตัวของธุรกิจ กำรลงทุนที่สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและให้ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับบริษัท โดยกำรลงทุนนั้นอำจจะเป็นกำร
ลงทุนโดย ปตท. หรือผ่ำนบริษัทในเครือ ปตท. ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและศักยภำพของแต่ละบริษัทนั้นๆ เป็นส ำคัญ 
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ส่วนที่ 1(5) หน้ำที ่1 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ ปตท. เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่ส้ินสุดและเป็นคดีที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ และเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2557  
มีรำยละเอียดดังนี้   

5.1 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด  ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อน  ามันผ่าน 
ที่ดินเอกชน 
กรณี ปตท.และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด มีโครงกำรวำงท่อน้ ำมัน  ศรีรำชำ - สระบุรี ผ่ำนที่ดินเอกชน โดยช ำระค่ำ

ทดแทนให้แก่เจ้ำของที่ดินตำมพระรำชบัญญัติกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2521 ซ่ึงในรำยห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
สุสวำสกับพวก ปตท.ก ำหนดค่ำทดแทนให้ 2 ล้ำนบำท ห้ำงฯ กับพวกไม่พอใจจึงได้ยื่นข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร 
เรียกให้ชดใช้เงินค่ำเสียหำยประมำณ 1,000 ล้ำนบำท (ต่อมำแก้ฟ้องเป็น 4,900 ล้ำนบำท) ซ่ึง ปตท. และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ำกัด ต่อสู้คดี เรื่องค่ำเสียหำยดังกล่ำว ขณะนี้ห้ำงฯ กับพวก ได้ยื่นหนังสือขอถอนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2546 และน ำคดีไปฟ้องศำลปกครอง กล่ำวหำ ปตท.และพนักงำน ปตท. ที่ด ำเนินกำรวำง
ท่อน้ ำมันชลบุรี-สระบุรี ผ่ำนที่ดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นกำรละเมิดทำงปกครอง ท ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับควำมเสียหำย 7 ,122.5 
ล้ำนบำท ปตท.ได้มอบคดีให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดยื่นค ำให้กำรแก้คดี และพนักงำนอัยกำรได้แก้คดีแล้วเมื่อเดือนมีนำคม 2546 
ศำลปกครองกลำงได้ส่งคดีไปยังศำลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2547 เพื่อให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ พระรำชบัญญัติ
กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  มำตรำ 29 และมำตรำ 30 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 
48 และมำตรำ 49 หรือไม่ ซ่ึงศำลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ำ พรบ. ปตท. ไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ และศำลปกครองได้พิจำรณำ
และมีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2550 ให้ยกฟ้องคดี อย่ำงไรก็ตำม  ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คดีต่อศำลปกครองสูงสุด ขณะนี้
คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

5.2   บริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน ) และบริษัท  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น  จ ากัด  (มหาชน)  ถูก บริษัท ระยอง 
เพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) ย่ืนค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกให้
ปฏิบัติตามสัญญาหรือร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
กรณี บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) มีสัญญำขำยกำกคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพื่อขำยต่อให้แก่ 

บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี ซ่ึงได้ครบก ำหนดในวันที่ 31 มกรำคม 2555  เมื่อ
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้แจ้งไม่ต่ออำยุสัญญำกับ ปตท.  ปตท. จึ งจ ำเป็นต้องแจ้งไม่ต่ออำยุ
สัญญำกับ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นเหตุให้บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) ไม่พอใจต่อ
กำรไม่ต่ออำยุสัญญำดังกล่ำว และอ้ำงว่ำสัญญำดังกล่ำวไม่มีก ำหนดระยะเวลำส้ินสุด จึงได้ยื่นข้อพิพำทต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร และฟ้องคดีต่อศำลแพ่ง เรียกร้องให้ ปตท. และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) ปฏิบัติ
ตำมสัญญำโดยด ำเนินกำรขำยกำกคอนเดนเสทให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) ต่อไปอีก หรือหำกไม่ปฏิบัติ
ตำมสัญญำก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนต่อสู้คดีต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรและยื่นค ำให้กำร
ต่อศำลแพ่งแล้ว คดีอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำรและด ำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลแพ่ง 

5.3     บริษัทผู้รับเหมาใช้สิทธิตามข้อสัญญาน าข้อพิพาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/
ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
บริษัทผู้รับเหมำได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนงำน เพิ่มงำน และอื่นๆ ตำม

สัญญำวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้ จำก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำว
นอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้วยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยังหำข้อยุติไม่ได้ ต่อมำหลังจำกยื่นค ำเสนอข้อพิพำทนี้ บริษัท
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ผู้รับเหมำได้ถูกศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดและมีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำยและเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้ำ
ด ำเนินกำรข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรแทนบริษัทผู้รับเหมำแล้ว ซ่ึงในคดีล้มละลำยดังกล่ำว  ปตท. ได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้เป็น
เจ้ำหนี้รำยหนึ่งด้วย ส่วนในข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรนั้น ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทผู้รับเหมำทั้งสิ้น 
พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทผู้รับเหมำด้วย ต่อมำปรำกฏว่ำ คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำช้ีขำดให้  
ปตท. ช ำระหนี้บำงส่วนแก่บริษัทผู้รับเหมำ แต่เนื่องจำก ปตท. เห็นว่ำ ค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรมีกำรวินิจฉัย
คลำดเคลื่อนในสำระส ำคัญทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย ซ่ึง ปตท. มีสิทธิที่จะคัดค้ำนค ำช้ีขำดดังกล่ำวต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจ
เพื่อขอให้ศำลมีค ำส่ังเพิกถอนค ำช้ีขำดดังกล่ำวได้ ปัจจุบัน ปตท. ได้ยื่นค ำร้องขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรต่อ
ศำลปกครองกลำงโดยศำลปกครองกลำงได้ส่งหมำยเรียกให้บริษัทผู้รับเหมำท ำค ำคัดค้ำนต่อสู้คดีแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของศำลปกครองกลำง 

หมำยเหตุ 1. ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็นเงินจ ำนวน 1,754,879,909.40 บำท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับช ำระในคดีล้มละลำย เฉพำะสัญญำนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 905,768,832.18 บำท  
 3. ยอดเงินตำมค ำช้ีขำด 1,143,710,713.15 บำท และ 73,699,520.28 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบี้ย 

5.4  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทผู้รับเหมาน าข้อพิพาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
จำกกำรที่บริษัทผู้รับเหมำตำม ข้อ 5.3 ถูกศำลล้มละลำยมีค ำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดและมีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย  

เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์จึงยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร เรียกร้องให้ ปตท. ช ำระค่ำจ้ำงและค่ำเสียหำยจำก
กำรผิดสัญญำต่ำงๆ ตำมสัญญำโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นที่ 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำกำรใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำว
นอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้ว ยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยังหำข้อยุติไม่ได้  ประกอบกับ ปตท. ก็มีข้อโต้แย้งและข้อ
เรียกร้องกับบริษัทผู้รับเหมำ ปตท. จึงได้ยื่นค ำคัดค้ำนปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทผู้รับเหมำทั้งสิ้น พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง 
เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทผู้รับเหมำด้วย ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกระบวนพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำร และใน
ส่วนคดีล้มละลำย ปตท. ได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ไว้แล้ว  ซ่ึงอยู่ระหว่ำงด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำในคดีล้มละลำย 

หมำยเหตุ 1. ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็นเงินจ ำนวน 6,576,076,914.12 บำท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                   2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับช ำระในคดีล้มละลำย เฉพำะสัญญำนี้ เป็นเงิน 643,544,641.17 บำท 

5.5    มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน กับพวก รวม 6 คน ฟ้องคดีปกครอง ปตท. และกระทรวงการคลัง ต่อศาลปกครองกลาง 
มูลนิธิยำมเฝ้ำแผ่นดิน กับพวก รวม 6 คน ได้ยื่นฟ้อง ปตท. และกระทรวงกำรคลัง ต่อศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลขด ำที่ 

1912/2554 กล่ำวหำว่ำ กำรด ำเนินกำรแปรรูปของ ปตท. ก็ดี กำรกระจำยหุ้นของ ปตท. ก็ดี รวมทั้ง กำรประเมินรำคำสินทรัพย์ของ 
ปตท. มิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย จึงขอให้ศำลพิพำกษำว่ำกำรขำยหุ้นตกเป็นโมฆะและให้ขำยใหม่   ให้หุ้นในโรงกลั่น
น้ ำมันที่ ปตท. ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงับกำรผูกขำดโดยส่ังให้ ปตท.ขำยหุ้นในโรงกลั่น  และขอให้      สำธำรณ
สมบัติอันได้มำจำกอ ำนำจตำมกฎหมำยมหำชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงับกำรผู้ขำดโดยส่ังให้ ปตท.ขำยโรงแยกก๊ำซ   
ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธข้อกล่ำวหำโดยส้ินเชิง และ ส่งเรื่องให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำจัดท ำค ำให้กำรแก้ต่ำงคดีและพนักงำน
อัยกำรผู้รับมอบอ ำนำจได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลแล้ว คดีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 

5.6    บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ยื่นฟ้อง ปตท. ต่อศาลแพ่ง กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกรำยหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ปตท. 

เป็นจ ำเลยต่อศำลแพ่ง กล่ำวหำว่ำ ปตท. บอกเลิกสัญญำโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญำ และเรียกร้องให้ ปตท. จ่ำยค่ำจ้ำงค้ำง
ช ำระและค่ำเสียหำย ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของ ปตท. เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญำทั้งส้ิน จึงได้ส่งเรื่องให้ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดพิจำรณำแก้ต่ำงคดีให้แก่ ปตท. ซ่ึงพนักงำนอัยกำรได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลแล้ว ต่อมำ ศำลแพ่งได้มีค ำส่ังให้โอนคดีไป
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พิจำรณำพิพำกษำที่ศำลปกครองกลำง เนื่องจำกศำลแพ่งและศำลปกครองกลำงเห็นพ้องต้องกันว่ำ คดีนี้เป็นคดีปกครอง ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโอนคดีของศำลแพ่ง 

5.7 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกรวม 1,455 คน ยื่นฟ้อง ปตท. ต่อศาลปกครองกลาง กรณีการแบ่งแยกทรัพย์สินคืนให้
กระทรวงการคลัง 
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2555 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับพวกรวม 1,455 คน ยื่นฟ้อง คณะรัฐมนตรี กับพวกรวม 5 คน โดยปตท. 

เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4  ซ่ึงมูลนิธิฯได้กล่ำวหำว่ำ ปตท. ยังแบ่งแยกทรัพย์สินคืนให้แก่กระทรวงกำรคลังไม่ครบถ้วนถูกต้องตำม  
ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ.35/2550 และมีค ำขอให้ ปตท. คืนทรัพย์สินที่เป็นระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ทั้งบนบกและในทะเลให้แก่กระทรวงกำรคลังทั้งหมด 

เมื่อวันที่  2 พฤศจิกำยน 2555 ศำลปกครองกลำงมีค ำส่ังไม่รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำ เนื่องจำกศำลปกครองสูงสุดเคยมี  
ค ำพิพำกษำในเรื่องนี้ไว้แล้วในคดีของศำลปกครองสูงสุดหมำยเลขแดงที่ ฟ.35/2550 และมีค ำส่ังว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งส่ี ซ่ึงรวมถึง 
ปตท. ได้ด ำเนินกำรแบ่งแยกทรัพย์สินตำมค ำพิพำกษำครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ศำลปกครองกลำงจะรับคดีนี้ไว้พิจำรณำอีก  
ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ค ำส่ังของศำลปกครองกลำงต่อศำลปกครองสูงสุด 

เมื่อวันที่  12 ธันวำคม 2557 ศำลปกครองสูงสุดมีค ำส่ังยืนตำมศำลปกครองกลำงไม่รับค ำฟ้องไว้พิจำรณำ เนื่องจำก 
ศำลปกครองสูงสุดเคยพิพำกษำและมีค ำส่ังช้ีขำดในคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ.35/2550 แล้วว่ำ ปตท. ด ำเนินกำรแบ่งแยกทรัพย์สิน
เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิน ำเรื่องนี้มำฟ้องเป็นคดีใหม่  ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้ำงว่ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด ก็ไม่ใช่เหตุที่จะกล่ำวอ้ำงว่ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตำมกฎหมำย  

ส ำหรับกรณีที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้มีควำมเห็นว่ำ ปตท.ยังด ำเนินกำรแบ่งแยกทรัพย์สินไม่ครบถ้วนตำม 
ค ำพิพำกษำ และมีหนังสือฉบับลงวันที่  14 ตุลำคม 2557 ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพื่อขอให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำพิจำรณำตีควำมค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดในกำรด ำเนินกำรแบ่งแยกทรัพย์สินของกำรปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทยให้แก่กระทรวงกำรคลังนั้น  ซ่ึงต่อมำ ปตท. ได้เข้ำช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ) พร้อมทั้ง
ยื่นหนังสือช้ีแจงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2557 และวันที่ 16 ธันวำคม 2557 ตำมล ำดับ ทั้งนี้ เมื่อศำลปกครองสูงสุดได้มีค ำส่ังลง
วันที่ 12 ธันวำคม 2557 ยืนตำมศำลปกครองกลำงไม่รับค ำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคดังกล่ำวข้ำงต้น   ปตท. ก็ได้มีหนังสือลง
วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558 แจ้งค ำส่ังศำลปกครองสูงสุดดังกล่ำวไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ซ่ึงขณะนี้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว 
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6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรด้ำนปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและ

บริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขั้นต้น ปิโตรเลียมขั้นปลำย 
ธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ 

ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 2,857,245,725 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) 

ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำ  :      28,562,996,250 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) 
นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุ้น : รำยละเอียดตำมหัวขอ้ 1.3 โครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่ : 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  
  โทรศัพท ์0-2537-2000  โทรสำร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด์  http://www.pttplc.com 
ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร : โทรศัพท ์  0-2537-2150-1  
 โทรสำร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล ์ corporate@pttplc.com 
ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ ์ : โทรศัพท ์  0-2537-3518    
 โทรสำร    0-2537-3948 
 อีเมล ์ir@pttplc.com 
ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ : โทรศัพท ์  0-2537-3885-6 
และเลขำนุกำร  โทรสำร    0-2537-3883 

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างอิง 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์   : บริษทั ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ช้ัน 4 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศัพท์ 0-2229-2888 โทรสำร 0-2359-1259 
ผู้สอบบัญชี : ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ   ถนนพระรำม 6 เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ 0-2271-8000 โทรสำร 0-2618-5807 
นำยทะเบียนหุ้นกู้สกุลบำท : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  ทีมบริกำรทะเบียนหลักทรพัย์ 1  

สำยปฏิบัติกำรธุรกรรมกำรเงินและหลักทรัพย์  อำคำร 2 ช้ัน 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2256-2325-9 โทรสำร 0-2256-2406 
ทีมกำรขำยผลิตภัณฑ์บริกำรหลักทรัพย์   บริกำรหลักทรัพย ์
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  0-2544-3937. 0-2544-2923 โทรสำร   0-2937-7662 

mailto:ir@pttplc.com
mailto:corporatesecretary@pttplc.com
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ส่วนที่ 1(6) หน้ำที ่2 

สถำบันกำรเงินทีต่ิดต่อประจ ำ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบำงรัก 
 กรุงเทพฯ 

 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎรบ์ูรณะ 
 แขวงรำษฎรบ์ูรณะ เขตรำษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ 

 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุักร 
 เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำยส ำหรับ : บริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ำกัด 
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู ้ : เลขที่ 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร์ ช้ัน 22 ถนนเพลินจิต 
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท์ 02-264-8000 โทรสำร 02-657-2222 
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ส่วนที่ 2(7) หน้ำที่ 1 
 

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.1 หลักทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บำท แบ่งเปน็หุ้นสำมัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยเป็นทนุที่ออกและช ำระแล้ว 28,562,996,250 บำท แบง่เป็นหุน้สำมัญ 2,856,299,625 หุ้น 

7.1.2 พันธบตัรและหุ้นกู ้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท . ที่ค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง
จ ำนวน 4,500 ล้ำนบำท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกันจ ำนวน 166,808 ล้ำนบำท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ 
ปตท.ในประเทศ ทั งสิ น 171,308 ล้ำนบำท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่ำงประเทศในรูปหุ้นกู้ ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงิน
เยน กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน จ ำนวนเทียบเท่ำ 76,465 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียดส ำคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สำมำรถสรุป
ได้ดังนี  

พันธบตัรและหุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

4,500 

 

ปี 2558-2563 

 

ไม่ม ี
 

หุ้นกู้ ปตท.กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน    

- หุ้นกู้ในประเทศ  1/ 4/ 166,808 ปี 2558-2653 ไม่ม ี

- หุ้นกู้ต่ำงประเทศ 2/  3/   4/   76,465 ปี 2558-2585 ไม่ม ี

รวม 243,273   

รวมพันธบัตรและหุน้กู้ ปตท. 247,773   

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภำยในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยำวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่ำงประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ  
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่ำงประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ  
4/   รำยละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุน้กู้ต่ำงประเทศของ ปตท. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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ส่วนที่ 2(7) หน้ำที่ 2 
 

หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลกัประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC15OA 2,550 
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.00           ปีที่  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 6 - 7  ร้อยละ 6.00  จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ปี              

อำยุ 7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.00           ปีที่  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 6 - 7  ร้อยละ 6.00  จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ปี              

อำยุ 7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ  8 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OC 1,951 ร้อยละ 3.80 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 3 ปี 8 เดือน 20 วัน ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีที ่1 - 6 ร้อยละ 5.00      ปีที่ 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 12 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC167A 17,100 
ปีที ่1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB 1,000 
ปีที ่1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00 จ่ำยดอกเบี ยทกุครึ่งป ี

อำยุ 7 ปี 15 วัน ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 11 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2561 

PTTC18NA 9,049 
ปีที ่1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.50 จ่ำยดอกเบี ยทกุครึ่งป ี

อำยุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195B 15,000 
ปีที ่1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10                
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2562 

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

อำยุ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 6 ปี 11 เดือน 19 วันก ำหนดไถ่
ถอนปี 2563 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC21NA 10,000 ร้อยละ 4.00 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 6 ปี 11 เดือน ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2564 

PTTC239A 10,000 
ร้อยละ 6.58 จ่ำยดอกเบี ยครั งเดียวในวันครบก ำหนด
ไถ่ถอน 

อำยุ 10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2566 
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ส่วนที่ 2(7) หน้ำที่ 3 
 

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC243A 15,000 
ปีที ่1 - 5 ร้อยละ 5.00      ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีที่ 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผู้ถือหุน้กู้สำมำรถไถ่ถอนก่อน
ก ำหนดได้ ณ สิ นปีที่ 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีที ่1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผู้ถือหุน้กู้สำมำรถไถ่ถอนก่อน
ก ำหนดได้ ณ สิ นปีที่ 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 100 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2653 
(ผู้ถือหุน้กู้สำมำรถไถ่ถอนก่อน
ก ำหนดได้ ณ สิ นปีที่ 50 และ 75 
และกรณีอื่นที่ระบใุนข้อก ำหนดว่ำ
ด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้) 

รวม 166,808   
 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   

หุ้นกู ้ จ ำนวน (ล้ำนบำท) อัตรำดอกเบี ยต่อป ี อำยุ / ก ำหนดกำรไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2005 11,317 ร้อยละ 5.875 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี
อำยุ 30 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 9,6201/ 
ร้อยละ 2.71 ของเงนิต้นสกุลเยนญี่ปุ่น  
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี 

อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2560 

USD Bond ปี 2012 16,5092/ ร้อยละ 3.375 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี
อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2565 

USD Bond ปี 2012 19,6453/ ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 30 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2585 

PTTC172A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,6314/ 
ร้อยละ 4.10  ของเงนิต้นสกุลบำท  
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

3,3005/ 
ปีที ่1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00  
ของเงินต้นสกุลบำท จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี

อำยุ 7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC18NA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

9,4516/ 
ปีที ่1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.50  
ของเงินต้นสกุลบำท จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี

อำยุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน ก ำหนด
ไถ่ถอนปี 2561 

PTTC222A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ  

3,9927/ 
ร้อยละ 4.5 ของเงินต้นสกุลบำท  
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 12 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2565 

รวม 76,465   
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ส่วนที่ 2(7) หน้ำที่ 4 
 

1/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกู้สกุลเยน จ ำนวน 36,000 ล้ำนเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 290.51 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และได้ใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงินมำช่วยลดต้นทุนทำงกำรเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดังนี  จ ำนวน 96.84 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ มีอัตรำคงที่ร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญำอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรำลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+0.65 ต่อ
ปี และ จ ำนวน 96.84 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ มีอัตรำลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีที่ LIBOR มำกกว่ำร้อยละ 4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 ต่อ
ปี กรณีที่ LIBOR น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จ ำนวน 96.84 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ มีอัตรำคงที่ร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญำอนุพันธ์มี
สิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรำ LIBOR+0.20 ต่อปี 

2/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จำกอัตรำดอกเบี ยคงที่ เป็นอัตรำดอกเบี ยลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อ
ปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ยดังกล่ำวจะสิ นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 25 ตุลำคม 2561 

3/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกูส้กุลเหรียญ จ ำนวน 400 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ จำกอัตรำดอกเบี ยคงที่เป็น
อัตรำดอกเบี ยลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ยดังกล่ำวจะสิ นสุดอำยุ
สัญญำในวันที่ 25 ตุลำคม 2562 

4/ ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกู้สกลุบำท จ ำนวน 2,636 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 79.45 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ทีอั่ตรำลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกลุเหรียญสหรัฐฯ 

5/ ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท เป็นสกลุเหรียญ จ ำนวน 99 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ที่อัตรำดอกเบี ยคงที่ตั งแต ่ปีที ่3 - 4 ร้อยละ 1.375 ต่อป ีปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 2.64 ต่อปี ปีที่เหลือ ร้อยละ 3.44 ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญ
สหรัฐฯ 

6/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 9,000 ล้ำนบำท เป็นสกลุเหรียญ จ ำนวน 285 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ที่อัตรำลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกลุเหรียญสหรัฐฯ 

7/ ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกู้สกลุบำท จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 120.55 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตรำลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐฯ 

7.1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีท่ าการซื้อหุน้สามัญของ ปตท. 

  กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสำมัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บรหิำร  
พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัทในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบตัิงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จ ำนวน 60,000,000 หน่วย 
แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จ ำนวน 40,000,000 หน่วย   เสนอขำยในปี 2548 และใช้สิทธิครั งสุดท้ำย วันที่ 31 สิงหำคม 
2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2549 และใช้สิทธิครั งสุดท้ำย วันที่ 28 กันยำยน 2554 ได้
ด ำเนินกำรเสรจ็สิ นแล้ว และยังไม่มีกำรขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม ่

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษทัไม่มียอดคงค้ำงตั๋วแลกเงินระยะสั น 
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 ผู้ถือหุ้น  

 ปตท. มีโครงสร้ำงผู้ถือหุน้ตำมขอ้มูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจำ่ยเงินปนัผลระหว่ำงกำล ปี 2557 (วันที ่ 18 กันยำยน 
2557)  ดังนี   

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 - 

ทุนช าระแล้ว     (ณ  วันที่ 18 กันยายน 2557) 
    - กระทรวงกำรคลัง 
    - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี 
    - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย 
    - สถำบันและนักลงทุนทั่วไป 

2,856.3 
1,459.9 
212.7 
212.7 
970.9 

28,563 
14,599 
2,127 
2,127 
9,709 

99.967 
51.111 

7.448 
7.448 

33.993 

ทุนยังไม่ช าระ 0.9 9 0.033 

 
  ทั งนี  รำยช่ือผู้ถือหุน้ใหญ่ 15 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี   (ณ วันที่ 18 กันยำยน 2557) 

  

ล าดับที ่
รายช่ือ จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1.  กระทรวงกำรคลัง 1,459,885,575 51.111 
2.  กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 212,730,000 7.448 
3.  กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 212,730,000 7.448 
4.  บริษทั ไทยเอ็นวดีีอำร์ จ ำกัด 148,267,992 5.191 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 53,937,301 1.888 
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 46,772,185 1.638 
7.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 42,489,245 1.488 
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,663,690 0.863 
9.  ส ำนักงำนประกันสังคม (2 กรณี) 23,647,600 0.828 

10.  NORTRUST NOMINEES LTD.  22,204,556 0.777 
11.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,269,900 0.745 
12.  GIC PRIVATE LIMITED – C  18,357,000 0.643 
13.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 16,918,533 0.592 
14.  EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 15,379,600 0.538 
15.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 14,812,838 0.519 

 ยอดรวม 2,334,066,015 81.717 
 
หมำยเหตุ  : 1.    ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5, 6, 10 และ 15 มีชื่อเป็น บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) แล้ว ไม่สำมำรถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่รำยเดียวที่เป็นตัวแทนภำครัฐ ที่มีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร ปตท. โดยเสนอผู้แทน
มำเป็นกรรมกำรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั ง ส่วนผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5, 6, 10 และ 15 ไม่ได้มีพฤติกำรณ์
มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมำเป็นกรรมกำรของ ปตท. เป็นต้น 
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 2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรำยกำรที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีกำรใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับกำรเพิก
ถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำย
และบริษัทได้ก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะ
ขึ นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปีแล้วจะต้องน ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมี
อ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  
ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั นๆ หำกกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั งส ำรองตำมกฎหมำย
แล้ว  บริษัทย่อยนั นๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีไป 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

  หำกไม่มีควำมจ ำเป็นอันใดคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ำยเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั งครำวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั น บริษัทไม่ได้ก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ปตท. 
และได้แต่งตั งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง จ ำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรสรรหำ  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ บริหำรจัดกำร 
ผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 21 คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*แต่งตั งวันที่ 1 พฤษภำคม 2557 
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8.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 ตำมข้อบังคับบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรดังนี  

 มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

(หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดขีอง ปตท. ก ำหนดให้มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง) 
 กรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมคีวำมรู้ด้ำนบัญชีกำรเงิน 
ทั งนี  ปจัจบุันคณะกรรมกำรของ ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  ตำมหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 

2558 มีจ ำนวน  13  ท่ำน  ประกอบด้วย 
 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร 12 ทำ่น  (เป็นกรรมกำรทีเ่ปน็อิสระ 9 ท่ำน ซ่ึงเกินกว่ำก่ึงหนึ่งของกรรมกำรทั งคณะ) 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร  1 ท่ำน 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท.  ประกอบด้วย 

หมายเหต ุ: คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี  2557  ดังนี้ 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการ ปตท. 
1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร 

(กรรมกำรตั งแต่ 1 กรกฎำคม 2557, 
ประธำนกรรมกำรตั งแต่  4 กรกฎำคม 
2557) 

1 กรกฎำคม 2557 
(วำระที่ 1) 

 

2.  นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    กรรมกำรอิสระ/ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

1 กรกฎำคม 2557 
(วำระที่ 1) 

3.  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมกำรอิสระ/ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน/ กรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ด ี

10  เมษำยน  2552 
10 เมษำยน 2555 (วำระที่ 2) 

4.  นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร ์ กรรมกำร/ประธำน 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

26 กรกฎำคม 2557 
(วำระที่ 1) 

5.  พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมกำรอิสระ/ประธำน 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี/ 

4 กันยำยน 2557 
(วำระที่ 1) 

6.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน/ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร 

4 กันยำยน 2557 
(วำระที่ 1) 

7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 1 กรกฎำคม 2557 
(วำระที่ 1) 

8.  นำยวิชัย อัศรัสกร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 4 กันยำยน 2557 
(วำระที่ 1) 

9.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำ 4 กันยำยน 2557 
(วำระที่ 1) 

10.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี/ 

26 กรกฎำคม 2557 
(วำระที่ 1) 

11.  นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร 

11  เมษำยน  2556 
(วำระที่ 1) 

12.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม   กรรมกำร 7 กรกฎำคม 2557 
(วำระที่ 1) 

13.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/
กรรมกำรสรรหำ 
(ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ)่ 

10  กันยำยน  2554 
10 เมษำยน 2555 (วำระที่ 2) 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(8) หน้ำที่ 3 
 

 บุคคลล าดับที่ 1 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ด ารงต าแหน่งแทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ซึ่งลาออกจาการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2557    
 บุคคลล าดับที่ 2 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์   ด ารงต าแหน่งแทนนายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว้ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลล าดับที่ 4      นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งแทน นายสมชัย สัจจพงษ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  21  กรกฎาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 5 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ด ารงต าแหน่งแทน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  25 สิงหาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 6 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด ารงต าแหน่งแทน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  28 สิงหาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 7 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ด ารงต าแหนง่แทน นายอินสอน บัวเขียว ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลล าดับที่ 8 นายวิชัย อัศรัสกร ด ารงต าแหน่งแทนนายพรชัย รุจิประภา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 
  2557 
 บุคคลล าดับที่ 9 พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งแทน พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  23 สิงหาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 10 นายดอน วสันตพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งแทนนายบญุสม  เลิศหิรัญวงศ์  ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลล าดับที่ 12 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ด ารงต าแหน่งแทนนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2557 
 *นายคุรุจิต นาครทรรพ ด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (แทนนายอรรถพล ใหญส่ว่าง ซึ่งลาออกจากการเป็น
 กรรมการ เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2557) และนายคุรุจิตฯ ไดแ้จ้งลาออกจาก ปตท. เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2558 (อยู่ระหว่างการสรรหา
 กรรมการทดแทนนายคุรุจิตฯ)  
 * นอกจากนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทนอีก 1 ท่าน เพ่ือแทน นายมนตรี โสตางกูร ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการเม่ือ 
 26 ธันวาคม 2557 
 
8.1.2  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัท  มีอ ำนำจดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับและมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และจะแต่งตั งรองประธำนกรรมกำร

ก็ได้  ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท  ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก ำหนดวิสัยทัศน์  ทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท 
 ให้ควำมเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบำยที่ส ำคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนบริษัท 

งบประมำณของบริษัท รวมทั งติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมแผนงำนและงบประมำณที่ก ำหนด 
 จัดให้มีระบบบัญชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี  รวมทั งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร

ตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ หรือกระบวนกำรที่มี

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(8) หน้ำที่ 4 
 

 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสม  เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั งในระยะสั น
และระยะยำว 

 ท ำกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  และก ำหนดค่ำตอบแทน  ให้
สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน 

 ดูแลให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
 ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  โปร่งใส  น่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสูง 
 เป็นผู้น ำและเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดี 

8.1.3  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
ตำมข้อบังคับบริษัทได้ก ำหนดกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท ซ่ึง ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558 ประกอบด้วย  

(1) นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
หรือ  (2)  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัยและนำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ  กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและประทับตรำส ำคัญ
ของบริษัท  
8.1.4    การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบรษิัท 

1. กรรมกำรของบริษัทเลือกตั งโดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ  5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมกำร
ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
รำชอำณำจักร และกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1  คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยกรรมกำรต้องมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับก ำหนด ตั งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้
ก ำหนดสัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ณ วันที่ 5 
กุมภำพันธ์ 2558  มีกรรมกำรอิสระ  9 คน  โดยกรรมกำรทั งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมกำรผู้มีควำม
เช่ียวชำญด้ำนบัญชีกำรเงิน 5 คน คือ นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม   
นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ และ นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร    

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท.  ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  

(1) ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมดตำม (1) เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น 
(4) ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมนั นเป็นผู้ออกเสียงชี ขำด 
3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกั บส่วนหนึ่งในสำม 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั น ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำ
ผู้ใดจะออก  ส่วนในปีที่สำมและปีหลังๆต่อไป  ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

4. ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกจำกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตั งบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในต ำแหน่งที่ว่ำงในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท. ครำวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย
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คณะกรรมกำรต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั งไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ ทั งนี บุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท 
6. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี

ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.1.5    คุณสมบัติของกรรมการ 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำน

ส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
 มีอำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ ์
 ไม่เป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ำ 3 แห่ง ทั งนี นับรวมกำรเป็น

กรรมกำรโดยต ำแหน่งและกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนในต ำแหน่งกรรมกำรด้วย 
 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท

หรือควำมผิดลหุโทษ 
 ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง 
 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสำหกิจนั น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั นถือหุ้น  (ยกเว้น กรรมกำรของ

รัฐวิสำหกิจ ที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงที่มีต ำแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ ำต ำแหน่งของรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ และกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั นถือหุ้นไม่เกิน
กว่ำร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแล้วของรัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมกำรหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็น
กรรมกำรถือหุ้นอยู่) 

 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั น
มอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั นเป็นผู้ถือหุ้น 

 ไม่เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้รับสัมปทำน 
ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกำรของรัฐวิสำหกิจนั น เว้นแต่เป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
หรือผู้บริหำรโดยกำรมอบหมำยของรัฐวิสำหกิจนั น 
ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงครั งที่ 3 ได้ก ำหนดเรื่องกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรดังนี  
1. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจและ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั งนี          

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี  จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั งนี กำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

3. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรเฉพำะเรื่องไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง 
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8.1.6    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
ปตท. มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไว้อย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี  โดยในปี 2557  ก ำหนดกำร

ประชุมเดือนละ 1 ครั งในทุกวันศุกร์ สัปดำห์ที่ส่ีของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเฉพำะครำวเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม 
ซ่ึงส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมที่มีรำยละเอียดและเหตุผล
ครบถ้วน และเอกสำรประกอบกำรประชุมที่มีเนื อหำที่จ ำเป็นและเพียงพอในกำรตัดสินใจ ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมประมำณ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำก่อนกำรประชุม  

ปัจจุบัน กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดในรูปแบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์  มีกำรส่งระเบียบวำระกำรประชุม
ในรูปแบบแผ่น CD และผ่ำนระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซ่ึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและลดกำรใช้เอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมได้เป็นจ ำนวนมำก  รวมถึงสำมำรถลดขั นตอนและระยะเวลำในกำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมได้เป็น
อย่ำงดี นอกจำกนี ช่วยให้กำรท ำงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปี 2557 มีกำรประชุมรวม 15 ครั ง (ปกติ 12 ครั ง และนัดพิเศษ 3 ครั ง)  และกำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มีผู้บริหำร 1 ครั ง
ในหัวข้อวำระเรื่อง Knowledge Sharing “Corporate Governance: Effectiveness and  Accountability in  the Boardroom” ซ่ึงได้รับ
เกียรติจำกท่ำนกรรมกำรที่เข้ำรับกำรอบรมเรื่องดังกล่ำว เป็นผู้น ำเสนอ เนื่องจำกคณะกรรมกำรได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำร
เป็นองค์กรที่สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรใช้องค์ควำมรู้ภำยในองค์กร (Knowledge Base Company) และควำมส ำคัญของ 
Knowledge Management (KM)  และกำรประชุมคณะกรรมกำรอิสระ 1 ครั ง ในหัวข้อวำระเรื่อง “หน้ำที่ของกรรมกำรอิสระในกำร
ก ำกับดูแลกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท.”  ซ่ึงท ำให้กรรมกำรอิสระได้หำรือถึงบทบำทหน้ำที่  และอภิปรำยปัญหำและอุปสรรค
ในกำรก ำกับดูแลเรื่องคอร์รัปชัน    ทั งนี  ในกำรประชุมทุกครั ง ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้กรรมกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผย
และเสรี   

คณะกรรมกำรก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำในวำระใดหำกกรรมกำรเข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของ 
ปตท.  ฝ่ำยเลขำนุกำรฯจะไม่จัดส่งวำระกำรประชุมให้กรรมกำรท่ำนนั น และกรรมกำรดังกล่ำวจะไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออก
เสียงในวำระนั นๆ  กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแต่ละวำระส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/
ข้อสังเกต เป็นลำยลักษณ์อักษร  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อให้กรรมกำรและ
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  ทั งนี  กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. แต่ละครั งใช้เวลำประชุมประมำณ  3 ช่ัวโมง โดยสรุปกำรประชุม
ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี    
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สรุปการเข้าประชุมในปี  2557  ของคณะกรรมการบรษิัท / คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 5 คณะ  
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X นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร      ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 15 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

1 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แต่งตั งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป          

X นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว       ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

2 นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ แต่งตั งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป          

3 นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย                

X นำยสมชัย  สัจจพงษ ์  
      ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 21 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป 

4 นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ แต่งตั งมีผลวันท่ี 26 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป        

X นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ ์      ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 16 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

X พล.อ.ไพบูลย์ คุม้ฉำยำ แต่งตั งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป     ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 25 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

5 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข แต่งตั งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป     
X นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง      ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 17 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

6 นำยคุรุจิต นำครทรรพ*** แต่งตั งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป          

X นำยอินสอน  บัวเขียว       ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

7 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค แต่งตั งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป          

X ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ ์       ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

X นำยพรชัย รุจิประภำ แต่งตั งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป     ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 28 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

8 นำยวิชัย อัศรัสกร แต่งตั งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป     

9 นำยมนตรี  โสตำงกูร             

   
*พ้นจำกต ำแหน่ง มี
ผลตั งแต่วันที่ 26 
ธ.ค. 2557 เป็นต้น

ไป 

X นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย ์    ครบวำระ 10 เมษำยน 2557 

X พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง แต่งตั งวันที่ 10 เม.ย. 57  
เป็นต้นไป        ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 23 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

10 พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ แต่งตั งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป     

X นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ           
ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 28 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

11 นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำต ิ แต่งตั งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป     

X นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์       ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

12 นำยดอน วสันตพฤกษ ์ แต่งตั งมีผลวันท่ี 26 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป        

13 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์                

X นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ       ลำออก มีผลตั งแต่วันท่ี 28 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

14 นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม แต่งตั งมีผลวันท่ี 7 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป         

15 นำยไพรินทร์   ชูโชติถำวร                

 รวมกรรมการท่ีเข้าประชุม 15 12 12 14 15 10 11 12 15 13 9 13 15 15 13 

 จ านวนกรรมการท้ังหมด 15 15 15 15 15 12 13 13 15 15 11 15 15 15 15 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(8) หน้ำที่ 8 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2557 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 15 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 15 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  
5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 6 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รวม 5 คร้ัง 

1. นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ 9/9      1 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยปำนปรีย์ พหิทธำนุกร) 

2. นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    8/9 8/8     1 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว) 

3. นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย 15/15  5/5 6/6   - 

4. นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์   7/7      
26 กรกฎำคม 2557 

(แทนนำยสมชัย สัจจพงษ์) 

5. พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 3/4  2/2    
4 กันยำยน 2557 

(แทนพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ) 

6. นำยคุรุจิต นำครทรรพ   *** 9/9     3/3 1 กรกฎำคม 2557  
(แทนนำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง) 

7. นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 8/9 7/8     1 กรกฎำคม 2557  
(แทนนำยอินสอน บัวเขียว) 

8. นำยวิชัย อัศรัสกร 4/4 6/6     4 กันยำยน 2557 
(แทนนำยพรชัย รุจิประภำ) 

9. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ ์ 4/4   1/1   4 กันยำยน 2557 
(แทนพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) 

10. นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 4/4     3/3  4 กันยำยน 2557 
(แทนนำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ) 

11. นำยดอน วสันตพฤกษ์ 7/7  2/2    26 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  ) 

12. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 15/15     5/5 – 

13. นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 8/8      7 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ) 

14. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  15/15   6/6   – 

***นายคุรุจิต นาครทรรพ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 

 
สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2557 (รวม 15 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2557 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 15 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 15 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 6 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

องค์กร 
รวม 5 คร้ัง 

1. นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร 5/5      – 

2. นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 4/6  2/2  1/1  – 

3. นำยสมชัย  สัจจพงษ ์ 5/7    1/1 2/2 – 

4. นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์ 5/5 7/7     – 

5. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ    4/4  1/1    – 

6. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง 5/5     1/1 – 

7. นำยอินสอน  บัวเขียว 6/6 5/6  1/1   – 

8. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร   
ศิริสัมพันธ์ 

6/6  2/2   2/2 
– 
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ส่วนที่ 2(8) หน้ำที่ 9 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2557 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ี

คณะกรรมการ 
ปตท. 

รวม 15 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 15 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 

5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 6 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รวม 5 คร้ัง 

9.  นำยพรชัย รุจิประภำ      3/4 2/2     - 
10. นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย ์ 3/3      - 
11. พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง 7/7  0/1 1/1   - 
12. นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 7/10    1/1  - 
13. นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ 6/6 7/7     - 
14. นำยสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจริญ 6/6      - 
15. นำยมนตรี โสตำงกูร 6/15 2/8     - 

หมายเหตุ  :  ในปี 2557  มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 15  ครัง้ เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และ ประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง  
 นอกจากนี้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง  และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง 

*สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลาล่วงหน้า 
และสง่หนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ 

8.2   ผู้บริหาร    
8.2.1     รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบนั  (31 มกราคม 2558) 
(โครงสร้างการจดัการบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
แล้ว) 

 ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

2.  นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 

3.  นำยสรัญ  รังคสิร ิ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย 

4.  นำยสุรงค์  บูลกุล   1/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน 

5.  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต 2/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน  

6.  นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร 

7.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 3/  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

8.  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

9.  นำยชวลิต พันธ์ทอง 4/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน  ำมัน 

10.  นำยสรำกร กุลธรรม 5/  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 

11.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร 6/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

12.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 7/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรควำมยั่งยืนและวิศวกรรมโครงกำร 

13.  นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ปฏบิตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)   

14.  นำยอธิคม  เติบศริิ 8/  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ปฏบิตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ บริษทั ไทยออยล์ จ ำกัด 
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 ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

(มหำชน) 

15.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ 9/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมคิอล 
จ ำกัด (มหำชน)  

16.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  

17.  นำยประมินทร์ พันทวีศักดิ์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ปฏิบตัิงำน Secondment บริษทั พีททีี โกลบอล เคมคิอล 
จ ำกัด (มหำชน) เพื่อส่งไปปฎบิัตงิำนที่บรษิัท พทีีที ฟีนอล จ ำกัด ในต ำแหน่ง 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

18.  นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล
10/ 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กำรเงินองค์กร  

19.  นำงนิธิมำ เทพวนังกูร 11/ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญบ่ัญชีองค์กร  

หมายเหตุ :  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 รำยชื่อ 1-5 คือผู้บริหำรของบริษัท ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 

 2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นายสุรงค์  บูลกุล  ซึ่งไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   
                 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน                   
 3/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ซึ่งไปด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 

 ใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 จ ากัด (มหาชน)  

 4/  แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 แทน นายสรัญ รังคสิริ  ซึ่งไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้น
ปลาย 

 5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายอธิคม  เติบศิริ ซึ่งไปด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  

 6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสรากร กุลธรรม  ซึ่งไปด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและ
การกลั่น 

 7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
 8/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาลซึ่งเกษียณอายุ 
 9/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายบวร  วงศ์สินอุดม ซึ่งเกษียณอายุ 
 10/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แทน นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ซึ่งไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 11/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นางปริศนา ประหารข้าศึก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน Secondment   

 ในบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

8.2.2   อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ)่ 
 ตำมข้อบังคับของบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย และจะต้องบริหำรบริษัทตำมแผนงำนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด  ซ่ือสัตย์  สุจริต
และระมัดระวัง  รักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด  อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ให้รวมถึงเรื่อง
หรือกิจกำรต่ำงๆ  ดังต่อไปนี ด้วย 

 ด ำเนินกิจกำร  และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัท 
 บรรจุ แต่งตั ง ถอดถอน โยกย้ำย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน  หรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย พนักงำนและลูกจ้ำง 

ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
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 ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำและส่งมอบนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงำนและงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อขออนุมัติ  และมีหน้ำที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรในทุกๆ 3 เดือน 

 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้ เป็นไปตำมนโยบำย  แผนงำนและงบประมำณที่ ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร ปตท.ได้มอบอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยมีหลักกำรและขอบเขต
อ ำนำจ  ดังต่อไปนี  

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบำย  ระเบียบ  ข้อก ำหนด  
ค ำส่ังและมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประกำร 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำ  ติดต่อ  ส่ังกำร  ด ำเนินกำร  ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรม  สัญญำ  
เอกสำรค ำส่ังหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจและบุคคลอื่น  
ตลอดจนให้มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆที่จ ำเป็นและสมควร  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นส ำเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงทุกต ำแหน่งรวมถึงกำรบรรจุ แต่งตั ง ถอดถอน เลื่อน 
ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง  ลงโทษทำงวินัย  ตลอดจนให้ออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบ ข้อก ำหนดหรือ
ค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของบริษัทก ำหนด  แต่ถ้ำเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงชั นที่ปรึกษำ รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ นไปจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน และให้
มีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง  และออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนของ
บริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง  และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือ
มอบอ ำนำจดังกล่ำว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของบริษัท 
และ/หรือบริษัทก ำหนดไว้ 

ทั งนี  กำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีส่วนได้
ส่วนเสีย  หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว  โดยในปี 2557ไม่ มีกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอ ำนำจดังกล่ำว 
8.2.3     คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
 ตั งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2544  ได้มีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) 
เพื่อท ำหน้ำที่บรหิำรจดักำร ปตท. ทั งนี  ณ  31 มกรำคม 2558   ประกอบด้วยผู้บรหิำร 12 ต ำแหน่ง ดังนี  

ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
1.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ประธำนกรรมกำร 
2.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
3.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย กรรมกำร 
4. ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน กรรมกำร 
5.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกำรเงิน  กรรมกำร 
6. รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรพัยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร กรรมกำร 
7.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
8.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน  ำมัน กรรมกำร 
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ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
9.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน กรรมกำร 
10.  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญห่น่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
11.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญบ่ริหำรควำมยั่งยืนและวิศวกรรมโครงกำร กรรมกำร 
12.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรจัดกำรฯ มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยในปี 2557  มีกำรประชุมรวม 36ครั ง  
 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ในกำรตัดสินใจ
ในประเด็นที่ส ำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  แผนกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนกำรลงทุน  งบประมำณ  กำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น  รวมทั งบริหำร
จัดกำรให้เกิดระบบกำรท ำงำนของบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น  ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ให้รวมถึงกำรให้
ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังต่อไปนี  
- กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และภำรกิจหลักของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดทิศทำงกลยุท ธ์องค์กร และเป้ ำหมำยกำรด ำเนิน ธุรกิจของกลุ่ม  ปตท. ตลอดจน  
  ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองถึงโครงสร้ำงกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร เพื่อกำรลงทุนและ  
  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรกำรลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.  (PTT Group’s Portfolio  
   Management) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรอง และติดตำมกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดนโยบำย/กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ  
   ผู้บริหำรของกลุ่ม ปตท. ตั งแต่ระดับ 10 ขึ นไป ให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับภำรกิจของ 
   กลุ่ม ปตท. ในอนำคต (Leadership Affliliation & Alignment Program) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำน/ กำรสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำร ระบบ  
   ทรัพยำกรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั งโครงสร้ำงองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้ำวไปสู่องค์กร  
   แห่งควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 
- กำรพิจำรณำ กลั่นกรอง ก ำหนดนโยบำยและหลักกำรกำรก ำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of  
   Conduct) รวมทั งผลักดันให้เกิดผลในทำงปฎิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้  
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและกำรเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท.  
  ถือหุ้น 
- กำรหำข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่ส ำคัญระหว่ำงกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตร 
  เลียมขั นปลำย 
- กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (PA &  
  KPIs) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
- กำรกล่ันกรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. 
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- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร ปตท.  เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำง  
   มีประสิทธิผล 
- กำรแต่งตั งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือ คณะท ำงำน เพื่อช่วยปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรฯ  
- ปฎิบัติงำนอื่นตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มอบหมำย 

นอกจำกคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ตำมข้ำงต้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถผลักดันกลยุทธ์ และกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยได้ ปตท. ได้มีจัด
แบ่งกลุ่มของคณะกรรมกำรเป็น 3 ประเภทหลักประกอบด้วย 
1. คณะกรรมกำรผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy Committees) ประกอบด้วย 

1.1. คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) 
1.2. คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น) 

2. คณะกรรมกำรประสำนและตัดสินใจระหว่ำงธุรกิจ (Coordination Committees) ประกอบด้วย 
2.1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและก๊ำซธรรมชำติ (Upstream & Gas Business 

Group Alignment & Coordination Management Committee : UAC) 
2.2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย (Downstream Business Group Alignment & 

Coordination Committee: DAC) 
2.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน (Infrastructure Business Group Alignment & 

Coordination Committee : IAC) 
2.4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือเทคโนโลยีกล่ม ปตท. (Technology Alignment Committee : TAC) 
2.5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: 

SAC) 
2.6. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC) 
2.7. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจน  ำมัน (Oil Business Strategic Alignment Committee : OBSC) 
2.8. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน (Petrochemicals & Refining Business Strategic            

Alignment Committee: PRSC) 
2.9. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Business StrategicAlignment                      

Committee: TBSC) 
2.10. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Risk Management Committee : 

TRMC) 
3. คณะกรรมกำรบริหำรองค์กร (Support Committees) ประกอบด้วย 

3.1. คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจ (Corporate Plan Committee : CPC) 
3.2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (Risk Management and Internal Control Committee:RMCC) 
3.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล (Human Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee : HRAC) 
3.4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มกำรเงินและบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment &  

Coordination Management Committee : FAAC) 
3.5. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กลุ่ม ปตท. (KM Committee)  
3.6. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกลุ่ม ปตท.  (PTT Group Internal Audit Management  

Committee) 
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3.7. คณะกรรมกำรนโยบำย คุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Quality, Security, Safety, Health, and Environment Management Committee : QSHEGMC) 

3.8. คณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม ปตท. (PTT Group ICT Committee) 
3.9. คณะกรรมกำรนโยบำยและกำรจัดหำเชิงกลยุทธ์ระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & Strategic 

Sourcing Committee) 

8.3  เลขานุการบริษัท  
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และ

ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  คณะกรรมกำร ปตท. จึงได้แต่งตั งเลขำนุกำรบริษัทขึ น โดยมี
ภำระหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติ  กำรจัดกำรประชุม  รวมทั ง
ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร  เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั งกำรจัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร  อำทิ  ทะเบียนกรรมกำร  หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  รำยงำนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น  และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  

โดยคณะกรรมกำรฯ ได้แต่งตั ง นำงวันทนีย์ จำรึก ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษัท ปฎิบัติหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ อีกหน้ำที่หนึ่ง ตั งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2556 จนถึงปัจจุบัน 

 เลขานุการบรษิัท  (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)   :   นางวนัทนีย์ จารึก 
อายุ  54 ป ี
สัดส่วนการถอืหุ้น     ร้อยละ  0.000903 
ประวัติการศึกษา 
-ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบ์ัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ภำษำเยอรมัน) 
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (Master of Business Administration) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
-สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP2/2002), Effective  
  Minute Taking (EMT1/2006), Board Reporting Program (BRP 9/2012), Company Reporting Program (CRP4/2012) 
-หลักสูตร TLCA: Executive Development Program (EDP 7) สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
- หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 
- หลักสูตร Leadership Development Program ของสถำบัน Centre for Creative Leadership  ประเทศสิงคโปร์ (2015) 
ประสบการณ์ท างาน 
- 2545 -2548   ผู้ช ำนำญกำร ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท. 
- 2549 -2556   หัวหน้ำทีม ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
-2556-ปัจจบุัน     ผู้จัดกำรฝ่ำย ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่ม-ี 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ 
-กรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบรษิัทจดทะเบียนไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่ม-ี 
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8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. ได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน        ท ำ
หน้ำที่ทบทวน  โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม  และสอดคล้องกับภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเบี ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ให้ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมควำมรับผิดชอบที่เพิ่มขึ น 
ทั งนี  ค่ำตอบแทนกรรมกำรได้รับกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  ดังนี  

8.4.1   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษำยน 2557 มีมติอนุมัติ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  แยกเป็นดงันี  
1.  ค่าเบี้ยประชุม   

1.1 เบี ยประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ประกอบด้วย 
-  เบี ยกรรมกำรรำยเดือน  เดือนละ  30,000  บำท (เท่ำกับอัตรำเดิม) 
-  เบี ยประชุม เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุมครั งละ  50,000  บำท (เท่ำกับอัตรำเดิม)โดยจ ำกัดกำร  

               จ่ำยเบี ยประชุม ไม่เกินปีละ  15 ครั ง 
1.2  เบี ยประชุมคณะกรรมกำรอื่น ที่คณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั ง ได้แก่ 

1.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 
- เบี ยกรรมกำรรำยเดือน เดือนละ 15,000 บำท  
-  เบี ยประชุมครั งละ 15,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)  
   และเลขำนุกำรฯ ได้รับเบี ยประชุมเดือนละ 7,500 บำท 

1.2.2   ส ำหรับคณะกรรมกำรอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ก ำหนดเบี ยประชุมครั งละ 24,000 บำท 
(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)  

1.2.3   ส ำหรับคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ที่ไดร้ับกำรแต่งตั งใหม่เมื่อปี 2556 และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่อำจมกีำรแต่งตั งโดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมควำมจ ำเปน็และ
เหมำะสมในอนำคต ก ำหนดเบี ยประชุม ครั งละ 24,000  บำท เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม 

1.3  ประธำนกรรมกำรของทุกคณะฯ ให้ได้รบัสูงกว่ำกรรมกำร ในอัตรำร้อยละ 25 
 เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2557 

ก ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกบัผลประกอบกำรหรือก ำไรสุทธิของ ปตท. ในอัตรำ
เท่ำกับร้อยละ 0.05 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557  แต่ก ำหนดวงเงนิสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บำท ตอ่คนต่อปี (เท่ำกับอัตรำเดิม) และ
ให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ และประธำนกรรมกำร ปตท. ได้รับสูงกว่ำกรรมกำรฯในอัตรำร้อยละ 25   
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ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2557  
 หน่วย : บำท 

ล ำ 
ดับ รำยนำม 

จ ำนวนวัน  
ม.ค.-ธ.ค. 
2557 

โบนัส 
ปี 2557 * 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 

(รวมเบี ยรำย
เดือน) 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี ยประชุม รวมค่ำตอบแทน 

1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์      184 1,168,126.79 786,774.19 - 786,774.19 1,954,900.98 

2.  นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์      184 937,558.69 580,000.00 245,189.52 825,189.52 1,762,748.21 

3.  นำยวัชรกิต ิ วัชโรทัย       365 1,859,831.10 1,110,000.00 276,000.00 1,386,000.00 3,245,831.10 

4.  นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร ์      159 810,173.00 505,806.45  - 505,806.45 1,315,979.45 

5.  พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข      119 606,355.89 267,000.00 60,000.00 327,000.00 933,355.89 

6.  นำยคุรุจติ นำครทรรพ      184 937,558.69 630,000.00 90,000.00 720,000.00 1,657,558.69 

7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค      184 937,558.69 580,000.00 193,064.52 773,064.52 1,710,623.21 

8.  นำยวิชัย อัศรัสกร      119 606,355.89 317,000.00 148,500.00 465,500.00 1,071,855.89 

9.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์      119 606,355.89 317,000.00 24,000.00 341,000.00 947,355.89 

10.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ     119 606,355.89 317,000.00 72,000.00 389,000.00 995,355.89 

11.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์     159 810,173.00 505,806.45 48,000.00 553,806.45 1,363,979.45 

12.  นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์    365 1,859,831.10 1,110,000.00 48,000.00 1,158,000.00 3,017,831.10 

13.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม     178 906,986.13 574,193.55 - 574,193.55 1,481,179.68 

14.  นำยไพรินทร ์ชูโชติถำวร    365 1,859,831.10 1,110,000.00 144,000.00 1,254,000.00 3,113,831.10 

 รวมทั้งสิ้น 14,513,051.85 8,710,580.65 1,348,754.04 10,059,334.69 24,572,386.54 

* รวมโบนัสกรรมกำรที่จ่ำยเพิ่มในปี 2558 

หมำยเหตุ  :  
 บุคคลล ำดับที่ 1 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557และประธำนกรรมกำรตั งแต่วันที่ 
                                                                                           4 กรกฎำคม 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 2 นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 4 นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2557  
 บุคคลล ำดับที่ 5 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสขุ      ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 4 กนัยำยน 2557  
 บุคคลล ำดับที่ 6 นำยคุรุจิต นำครทรรพ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557  
   และลำออกมีผลวันที่ 13 มกรำคม 2558   
 บุคคลล ำดับที่ 7 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557  
 บุคคลล ำดับที ่8 นำยวิชัย อัศรัสกร  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 4 กนัยำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที ่9 พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที ่10 นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ     ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที ่4 กันยำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที ่11 นำยดอน วสันตพฤกษ์              ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2557 
 บุคคลล ำดับที ่13 นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2557 
  
ทั งนี  บริษัท จัดหำรถส ำหรับกำรปฎิบัติหน้ำที่ให้กับประธำนกรรมกำรใช้ในขณะด ำรงต ำแหน่ง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำนั น 
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557    
หน่วย  : บำท 

ล ำ 
ดับ รำยนำม 

จ ำนวน
วัน  
ม.ค.-
ธ.ค. 
2557 

โบนัส 
ปี 2557 * 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 

(รวมเบี ยรำย
เดือน) 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี ย
ประชุม รวมค่ำตอบแทน 

1.  นำยปำนปรีย์ พหทิธำนุกร  165 1,050,931.96 517,500.00 - 517,500.00 1,568,431.96 

2.  นำยจิตรพงษ ์กว้ำงสุขสถิตย ์ 100 509,542.77 250,000.00 - 250,000.00 759,542.77 

3.  นำยวรุณเทพ วัชรำภรณ์  166 845,840.99 415,000.00 187,500.00 602,500.00 1,448,340.99 

4.  นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  167 850,936.42 411,766.13 - 411,766.13 1,262,702.55 

5.  นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  178 906,986.13 477,000.00 - 477,000.00 1,383,986.13 

6.  นำยบุญสม เลิศหริัญวงศ ์ 180 917,176.98 479,000.00 235,625.00 714,625.00 1,631,801.98 

7.  นำยอินสอน บัวเขียว  180 917,176.98 479,000.00 173,500.00 652,500.00 1,569,676.98 

8.  นำยสีหศักดิ ์ พวงเกตุแก้ว  180 917,176.98 379,000.00 72,000.00 451,000.00 1,368,176.98 

9.  นำยทศพร ศิริสัมพันธ ์ 180 917,176.98 479,000.00 60,000.00 539,000.00 1,456,176.98 

10.  นำยสมชัย สัจจพงษ ์ 201 1,024,180.96 449,354.84 24,000.00 473,354.84 1,497,535.80 

11.  พลอำกำศเอกประจนิ จั่นตอง 135 687,882.74 482,290.32 30,000.00 512,290.32 1,200,173.06 

12.  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉำยำ 55 280,248.52 253,225.81 30,000.00 283,225..81 563,474.33 

13.  นำยพรชัย รุจิประภำ 58 295,534.81 206,129.03 70,161.30 276,290.33 571,825.14 

14.  นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ  239 1,217,807.21 586,129.03 30,000.00 616,129.03 1,833,936.24 

15.  นำยมนตรี โสตำงกูร 359 1,829,258.53 654,193.55 142,000.00 796,193.55 2,625,452.08 

 รวมทั้งสิ้น 13,167,858.96 6,518,588.71 1,054,786.30 7,573,375.01 20,741,233.97 

* รวมโบนัสกรรมกำรที่จ่ำยเพิ่มในปี 2558 
 
หมำยเหตุ  :  
 บุคคลล ำดับที่ 1 นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 29 มิถุนำยน 2556   
   (เป็นประธำนกรรมกำรตั งแต่ 5 กรกฎำคม 2556) และลำออกมีผล 15 มถิุนำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 2 นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2554 และครบวำระมีผล 10 เมษำยน 2557
 บุคคลล ำดับที่ 3 นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2556  และลำออกมีผล 16 มิถุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที่ 4 นำยอรรถพล  ใหญ่สว่ำง ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 10 เมษำยน  2557 และลำออกมีผล 17 มถิุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที่ 5 นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2556  และลำออกมีผล 28 มิถุนำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 6 นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2556  และลำออกมีผล 30 มิถุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที่ 7 นำยอินสอน  บัวเขียว  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 10 เมษำยน  2555 และลำออกมีผล 30 มิถุนำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที ่8 นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 และลำออกมีผล30 มิถุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที ่9 นำยทศพร ศิริสัมพันธ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 และลำออกมีผล30 มิถุนำยน 2557  
 บุคคลล ำดับที ่10 นำยสมชัย สัจจพงษ์   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 29 มิถุนำยน 2556  และลำออกมีผล 21 กรกฎำคม 2557  
 บุคคลล ำดับที่ 11 พลอำกำศเอกประจิน จั่นตอง ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 และลำออกมีผล 23 สงิหำคม 2557
 บุคคลล ำดับที่ 12 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉำยำ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม  2555 และลำออกมีผล 25 สงิหำคม 2557 
 บุคคลล ำดับที ่13 นำยพรชัย รุจิประภำ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม  2557 และลำออกมีผล 28 สงิหำคม2557  
 บุคคลล ำดับที ่14 นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2555 และลำออกมีผล 28 สงิหำคม 2557  
 บุคคลล ำดับที ่15 นำยมนตรี โสตำงกูร   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557  
   และพ้นจำกต ำแหนง่มีผล 26 ธันวำคม2557  
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สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554-2557  
หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 * 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงนิ 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงนิ 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงนิ 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงนิ 

เงินเบี ย
ประชุม 

15 11,355,399.76 14 11,316,572.58 15 16,324,759.22 14 17,632,709.70 

โบนัสรวม 15 28,802,739.73 14 30,122,950.82 15 45,129,452.06 14 27,680,910.81 
รวม  40,158,139.49  41,439,523.40 

 
61,454,211.28  45,313,620.51 

 * รวมโบนัสกรรมกำรที่จ่ำยเพิ่มในปี 2558 

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รบัจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยระหว่างป ี2557   
กรรมกำรอิสระของ ปตท. ที่ลำออกระหว่ำงปี 2557 ( วันที่ 1 มกรำคม  2557 – วันที่ 30 มิถุนำยน  2557)  และเป็น

กรรมกำรอิสระในบริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ( ปตท.สผ.) ซ่ึงเปน็บรษิทัย่อยของ ปตท. จ ำนวน  1  
คน (และลำออกจำก ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2557) ได้รับค่ำตอบแทนจำก ปตท.สผ. ดังนี  

 

8.4.2    ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่กรรมกำร ปตท. ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับ ผลกำรด ำ เนิ น งำน
ของ ปตท. ตำมระบบประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (Performance Agreement : PA ) ก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลังซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรทุกระดับร่วมกันก ำหนดตัวชี วัดและ ตั งค่ำเป้ำหมำย (Key Performance Indicators : 
KPIs) ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและน ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรทุกระดับ โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้สะท้อน
ถึงผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมำตรฐำนของกลุ่มธุรกิจชั นน ำประเภทเดียวกัน พร้อม
ทั งน ำเสนอหลักกำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรของ ปตท. ตำมเกณฑ์ของ ก.ล.ต. (เนื่องจำก ปตท. มี
กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  ตั งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2557 จึงมีผลให้จ ำนวนผู้บริหำรตำมค ำจ ำกัดควำมของ ส ำนักงำน 
กลต. ก่อนกำรปรับโครงสร้ำง คือ 1 มกรำคม -30 เมษำยน 2557 มีจ ำนวน10 ท่ำน  ในขณะที่ตั งแต่ 1 พฤษภำคม 2557 เป็นต้นไป มี
จ ำนวน 5 ท่ำน) และไม่รวมผู้บริหำรระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงำนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. 
ถือหุ้น ที่มำปฏิบัติงำนที่ ปตท. ได้รับค่ำตอบแทนจำก ปตท.ตำมรำยละเอียด ดังนี   
 
 
 
 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 

รวมค่าตอบแทน โบนัส
กรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทน รายเดือน 

 นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง 463,301.89  320,000.00           0 783,301.89 
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2557 (แยกค่าตอบแทน ปธบ./กผญ.) 
                      หน่วย  :  บำท 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2554-2557 

        หน่วย  :  บำท 

 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2554-2557 
                                     หน่วย  :  บำท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินสมทบ
กองทุนส ำรอง
เลี ยงชีพ 

8 3,980,468.00 9 6,276,900.00 9 6,652,851.60 10/5 4,937,228.80 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั มีดังนี  
ไม่ปรำกฏว่ำมีประวัติกำรท ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำเกี่ยวกับ  
1) กำรถูกพิพำกษำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ ยกเว้นที่เป็นควำมผิดอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหุโทษ หรือ

ควำมผิดในท ำนองเดียวกัน  
2) กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบคุคลล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

ค่าตอบแทน ปี 2557 

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

ผู้บริหาร 
(ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.) 

รวม 

จ านวนราย (ม.ค.-เม.ย.)/  
จ านวนราย (พ.ค.-ธ.ค.) 

จ านวนเงิน จ านวนราย (ม.ค.-เม.ย.)/  
จ านวนราย (พ.ค.-ธ.ค.)
(รวมประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่) 

จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 20,622,360.00 9/4 35,832,600.00 10/5 56,454,960.00 
โบนัสรวม   9,395,160.00 9/4 25,032,972.00 10/5 34,428,132.00 

รวม 30,017,520.00  60,865,572.00  90,883,092.00 

ค่าตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 10 62,091,720.00 9 62,769,000.00 10 69,023,520.00 10/5 56,454,960.00 
โบนัสรวม 6 24,581,820.00 9 23,993,379.77 10 30,772,449.50 10/5 34,428,132.00 

รวม  86,673,540.00  86,762,379.77  99,795,969.50  90,883,092.00 
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3) กำรเป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือ   
ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

8.5  พนักงาน 
บุคลำกรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยมีควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรเจริญเติบโตของ

องค์กรขึ นอยู่กับพนักงำนที่มีคุณภำพ ดังนั น ปตท. จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นที่จะพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำร และระบบ        
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  เพื่อที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำให้
พนักงำนเป็นทั งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงำนเป็น
กลไกหลักในกำรพัฒนำให้ ปตท. ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมควำมยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่ม                 ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร มุ่งไปสู่กำรเป็นบริษัทที่สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน
ให้แก่ประเทศชำติ 

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
จ ำนวนพนักงำน ปตท. (รวมพนักงำนที่ไปปฏิบัติงำน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

เท่ำกับ 4,516 คน และ ทั งนี  ปตท. ยังคงด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมผันผวน
ของสภำวะเศรษฐกิจ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรทรัพยำกรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม หรือมีควำมจ ำเป็นต่อเนื่อ งจำกกำร
ลงทุน นอกจำกนั น ยังได้จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนอย่ำงจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั นตอน           
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ น 

 จ ำนวนบคุลำกรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2554 – 2557 มีรำยละเอียด ดงันี   

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปตท. 
กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 

1.  ก๊ำซธรรมชำต ิ 1,270 - 1,367 - 1,424 - 1,323  

2. น  ำมัน 1,387 - 1,296 - 1,496 - 1,409  

3.  ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 68 - 103 - 95 - 93  

4. กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน       201 
 

5.  สนับสนุน และปฏบิัติงำนใน 
     บริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 

1,0451/ 2762/ 1,1971/ 2652/ 1,0981/ 2822/ 1,2181/ 2722/ 

6.  บริษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ำ - 17,964 - 20,551 - 24,969 - 25,714 

รวม 3,770 18,240 3,963 20,816 4,113 25,251 4,244 25,986 
หมำยเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                   2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
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ค่ำตอบแทนแก่บคุลำกร (ไม่รวม กรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละผูบ้ริหำรระดับสูง) ปี 2554- 2557 มีรำยละเอียด ดังนี  
 หน่วย : บำท 

ค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เงินเดือนรวม 3,044,018,589.00 3,311,831,273.00 3,549,202,456.00 3,729,946,652.00 
โบนัสรวม 1,465,345,881.00 1,653,647,970.00 1,756,840,371.00 1,869,490,435.00 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลี ยงชีพ 293,871,121.00 318,714,613.00 415,284,584.00 434,836,637.00 
อื่นๆ (ถ้ำม)ี 2,076,671,038.00 2,331,060,076.00 2,364,683,270.00 2,750,517,905.00 

รวม 6,879,906,629.00 7,615,253,932.00 8,086,010,681.00 8,784,791,629.00 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ปตท.ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี ยงชีพให้กับ

ผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั นน ำ
ประเภทเดียวกัน อำทิเช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด ค่ำล่วงเวลำ เป็นต้น โดยในปี 2556 ปตท. ได้มีกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงเงินเดือนของ ปตท. ให้สำมำรถแข่งขันได้ นอกจำกนั น ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่พนักงำน
ทั งในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช่รูปแบบของตัวเงิน อำทิเช่น นโยบำยสวัสดิกำรทำงเลือก (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกำสให้
พนักงำนได้มีสิทธ์ิเลือกใช้สวัสดิกำรที่เหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของตนเอง นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  กำรตรวจ
สุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเส่ียง  และกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนที่ไป
ปฏิบัติงำนประจ ำในต่ำงประเทศที่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  เป็นต้น 
 ทั งนี  ปี 2557 ค่ำเบี ยประกันชีวิตเฉลี่ย 2,986 บำทต่อคนต่อปี และค่ำรักษำพยำบำลที่ ปตท. จ่ำยเป็นสวัสดิกำรให้พนักงำน
ทั งระบบ (ระบบสวัสดิกำรที่ ปตท. บริหำรและระบบประกันสุขภำพ) เฉลี่ย 106,790.07 บำทต่อคนต่อปี 
 ปี 2557 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 57) มีกำรปรับอัตรำค่ำเล่ำเรียนบุตรใหม่ ตำมประกำศกรมบัญชีกลำง ค่ำเบี ยประกันชีวิตเฉลี่ย 
2,832.29 บำทต่อคนต่อปี และค่ำรักษำพยำบำลที่ ปตท. จ่ำยเป็นสวัสดิกำรให้พนักงำนและครอบครัวทั งระบบสวัสดิกำรที่ ปตท. 
บริหำรและระบบประกันสุขภำพ เฉลี่ย 98,561.31 บำทต่อคน  (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 57) 
 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรพัยากรบุคคล 

เพื่อให้องค์กรพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืน   ปตท. ยังคงพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ได้ใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มที่ เพื่อน ำพำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรมีโอกำสก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน และเติบโตไปพร้อมๆ กับควำมส ำเร็จขององค์กรด้วย 

ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหำรและพนักงำนในทุกระดับร่วมกันก ำหนดแผนงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของ
องค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจทั่วทั งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผู้บริหำรระดับสูงของ 
ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั งหมด   รวมทั งสำยงำนสนับสนุนมำร่วมประชุมหำรือและก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงของ
องค์กรร่วมกัน  และถ่ำยทอดทิศทำงดังกล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ จำกกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนกำรใช้
งบประมำณที่มีควำมสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน พนักงำน ปตท. ทุกระดับได้ก ำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี วัด (Key Performance 
Indicators : KPIs) ที่ถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดับเป็นรำยบุคคล ตั งแต่ระดับองค์กร หน่วยงำน ลงมำจนถึงพนักงำน ทั งนี  วัตถุประสงค์
และตัวชี วัดที่พนักงำนก ำหนดนั น จะใช้เป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละ
บุคคล ซ่ึงสำมำรถสะท้อนควำมแตกต่ำงของผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนได้ 
 ปตท. ได้น ำแนวทำงในกำรบริหำรสำยอำชีพ (Career Management) มำใช้เพื่อเตรียมควำมพร้อม และส่งเสริมพนักงำนทุก
ระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ให้เป็นไปตำมรูปแบบ (Model) ที่องค์กรก ำหนดขึ น เพื่อรองรับภำรกิจ และสร้ำง
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คุณค่ำให้แก่องค์กร อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทำงหลักของกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนในทุกระดับ กำรก ำหนด
สำยอำชีพของ ปตท.ขึ นอยู่กับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้ำงให้องค์กรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยแบ่งกำรด ำเนินงำน
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มพนักงำน ที่เชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ  ซ่ึงมีกระบวนกำรคัดเลือก 
ประเมินศักยภำพ  และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan) อย่ำงเป็นระบบ  โดย 

 กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง  (ระดับเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึ นไป)  เป็นกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้บริหำรระดับสูง ทั งในเชิงปริมำณและคุณภำพ มีคณะผู้บริหำรระดับ 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่ำ คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) มี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่ม
ผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล (Human Resources Group 
Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะให้แก่รอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร ในกำรตัดสินใจประเด็นควำมร่วมมือที่ส ำคัญต่อกลยุทธ์
และทิศทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทำงของกลุ่ม ปตท.  

 กลุ่มพนักงำน (ระดับผู้จัดกำรส่วนหรือเทียบเท่ำลงมำ) เป็นกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนตำมควำมจ ำเป็นของกำร
ด ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ส ำหรับ ปตท.ได้ก ำหนดให้จัดตั ง
คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำรส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย และกลุ่มที่ปรึกษำประจ ำสำยอำชีพ (Career Counseling Team : CCT) รวม 14 สำยอำชีพ  มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำน ให้ค ำปรึกษำ ชี แนะ ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน  ทั งนี  
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรสำยอำชีพนั น เป็นกลไกให้พนักงำนตั งเป้ำหมำยและวำงแผนพัฒนำตนเอง เพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและสร้ำงคุณค่ำในงำนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร ทั งใน
รูปแบบกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำม Success Profile รวมถึง กำรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำม Career 
Path เพื่อให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำทักษะ ควำมช ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหน้ำที่ใหม่  ตลอดจนกำรแต่งตั ง 
เลื่อนระดับพนักงำนให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและศักยภำพของพนักงำน ซ่ึงกำรพัฒนำพนักงำนให้
เหมำะสมตำมควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของพนักงำนและองค์กรนั น นอกจำกพนักงำนจะมีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรเติบโตเป็นผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะน ำ ปตท. ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด 

 ในปี 2557  ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงกำร Young People to Globalization : YP2G เป็นปีที่สอง เพื่อคัดเลือกบุคลำกรที่มี
ควำมพร้อมไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศตำมกลยุทธ์ของ ปตท.  พนักงำนดังกล่ำวจะได้รับกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อม โดยจะได้
มอบหมำยให้รับผิดชอบงำนพัฒนำธุรกิจต่ำงประเทศ (International Business Development ) หรืองำนที่มีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ ปตท. ในต่ำงประเทศ (International Related Business) ซ่ึงพนักงำนจะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบกำรณ์ด้ำน Business 
Acumen จำกกำรปฏิบัติงำนจริง ในรูปแบบ On the Job Training –OJT  นอกจำกนี ในปี 2557 ปตท. ได้เพิ่มกำรบริหำรสำยอำชีพ 
คุณภำพ มำตรฐำนและงำนวิศวกรรม ( Quality Assurance and Engineering Career) เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนของ 
ปตท. 
 ปตท. ยังคงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำน (Career and Competency Management) โดยมีกำร
จัดท ำและทบทวน Success Profile ของแต่ละต ำแหน่งงำน และปรับปรุงวิธีกำรประเมิน  Competency กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
รำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ COACH พร้อมทั งปรับปรุงคู่มือกำรใช้งำนเพื่อพัฒนำพนักงำนตำมสำย
อำชีพที่ก ำหนด  และสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร  

นอกจำกนี  ปตท. ยังค ำนึงถึงกลไกในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน (Lifetime Learning Organization) โดย  ปตท. ได้พัฒนำ
ระบบส ำหรับจัดเก็บขอ้มูลองคค์วำมรู้ (Knowledge Management) ที่ส ำคัญขององค์กร โดยสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีกำร
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จัดเก็บข้อมูลองค์ควำมรู้ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน รวมทั งเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ จำกระบบ
ฐำนข้อมูลดังกล่ำว  ซ่ึงจะช่วยให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ แก้ไขปัญหำต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยส่งเสริมให้พนักงำน
พัฒนำศักยภำพได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืน ดังนั น “กำรที่เรำจะ
มุ่งไปสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืนได้นั น ก็ด้วยก ำลัง สติปัญญำของคน Learning เป็น Lifetime หยุดไม่ได้”  ทั งนี  ปตท. มีโปรแกรม
อบรมและพัฒนำให้กับผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตั งแต่แรกเข้ำจนถึงเกษียณอำยุกำรท ำงำน เพื่อเตรียม        ควำมพร้อม
และสร้ำงขีดควำมสำมำรถตำมทิศทำงขององค์กรและหน่วยงำนต้องกำร สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและ
สังคม 
 นอกเหนือจำกระบบกำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล ที่มุง่เนน้พัฒนำพนักงำน ปตท. ให้เป็น คนเก่ง หรอืเป็นผู้ที่มศีักยภำพ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังขององค์กรในกำรด ำเนินธุรกิจได้แล้ว ปตท. ยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำพนักงำนใหเ้ป็นคน
ดี มีส่วนร่วมในกำรดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) รวมทั งยดึหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
(Corporate Governance) เป็นกรอบใหผู้้บรหิำรและพนักงำนถือปฏิบัติ   ทั งนี  ปตท. มีควำมเชื่อม่ันว่ำกำรพัฒนำพนักงำนให้เปน็คน
ดี และคนเก่งนั น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยนืในระยะยำว  

สรุปตัวเลขกำรพัฒนำพนักงำน 
                                                                                                                                                                         ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี

จ ำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนตอ่ป ี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พนักงำน 44.0 60.1 63.0 35.24* 
ผู้บริหำร 44.8 41.8 43.0 22.61 

                                           บำทต่อคนต่อป ี
ค่ำใช้จ่ำยอบรมต่อคนต่อป ี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พนักงำนและผู้บรหิำร 41,182.00 54,611.00 58,000.00 55,435.37 

*จ ำนวนชั่วโมงอบรมและค่ำใช้จ่ำยต่อคนต่อปี ในปี 2557 ลดน้อยลงจำกปีที่ผ่ำนมำเนื่องจำกเดือน ม.ค.-พ.ค.2557 อยู่ในช่วงปฎิบัติงำนภำยใต้ภำวะฉุกเฉิน 
มีกำรปิดล้อมอำคำรส ำนักงำน จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ไม่สงบ 

การสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพือ่เป้าหมายเดียวกัน 
ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบกำรส่ือควำมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน  เพื่อให้พนักงำนทุกระดับได้รับทรำบถึงแนวทำง   

กำรด ำเนินงำนขององค์กร   อุปสรรคหรือผลกระทบทีอ่ำจจะเกิดขึ น และเปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงควำมเห็นและมีส่วนร่วม   ใน
กำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร ในแต่ละปี นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  กิจกำร
สัมพันธ์ ปตท. ที่ก ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั ง ยังมีกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมปรึกษำหำรือ (Joint 
Consultation Committee : JCC) ที่ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนภูมิภำคทั่วประเทศ 
นอกจำกนี  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ยังได้จัดประชุมส่ือควำมกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะมำโดย
ตลอด  รวมทั งกำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทั งในและนอกสังกัด  และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อรับทรำบระดับควำมพึงพอใจและระดับควำมผูกพันในปัจจัยต่ำงๆ และหำทำงแก้ไขและปรับปรุง  
โดย ปตท. มีควำมเช่ือมั่นว่ำกำรส่ือควำมที่ดี และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนจะน ำไปสู่สัมพันธภำพ
ที่ดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ  และท ำให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรร่วมกัน  รวมทั งได้ด ำเนินกำร สอบทำนควำม
ต้องกำรพื นฐำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรและพนักงำนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของ คณะกรรมกำรหลำยคณะ เช่น 
คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ปตท. และคณะกรรมกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นต้น และมีกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนโดยที่ปรึกษำผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยนอกจ ำนวน 1 ครั ง  และมีกำร
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ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำรของกลุ่มร่วมกัน และจัดท ำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของ
กลุ่ม ปตท. ร่วมกัน  

การก าหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value) 
ค่ำนิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผู้บริหำรและพนักงำนกลุ่ม ปตท.มีควำมเชื่อร่วมกันว่ำ ค่ำนิยม SPIRIT จะเปน็ตัวช่วยให้

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ผู้บรหิำร พนักงำน เกิดวิถีกำรท ำงำนร่วมกัน มีทิศทำงที่สอดคล้องกัน มีควำมเชื่อร่วมกัน และจะช่วยสร้ำง
ควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะไปสู่สำยตำคนภำยนอกและน ำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืนได้  โดยเรำยึดค่ำนิยม 
SPIRIT เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงกรอบควำมคดิ และควำมเชื่อทีจ่ะน ำไปสู่พฤติกรรมและแนวทำงปฏบิัติ ค่ำนิยมกลุ่ม ปตท.จึงเปน็
องค์ประกอบที่ส ำคัญต่อกำรเกิดวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นตวัช่วยพวกเรำในกำรตัดสินใจสร้ำงควำมไว้วำงใจกันและกัน และ
สร้ำงควำมรู้สึกร่วมกันในกำรเป็นกลุ่มเดียวกัน ค่ำนิยมจึงเป็นตัวผลักดันที่ส ำคัญตอ่วิธีกำรคิดและกำรปฏิบัตใิห้พนักงำนในกลุ่ม 
ปตท. เป็นทั งคนเก่งและคนดี ซ่ึงค่ำนิยม SPIRIT ประกอบด้วย:  

Synergy   =  สร้ำงพลังร่วมอันยิ่งใหญ ่
Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่ควำมเป็นเลศิ 
Innovation   =  ร่วมสร้ำงนวัตกรรม 
Responsibility for Society =  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
Integrity & Ethics  =  ร่วมสร้ำงพลังควำมดี 
Trust & Respect  =  ร่วมสร้ำงควำมเชื่อมั่น 

การสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บรหิาร 
เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ดังนั นกำรสรรหำและแต่งตั งต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  จึงต้องเป็นไป

ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรี และด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จัตวำ โดยคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมส ำหรับเป็น
ผู้บริหำร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บริหำรซ่ึงเป็น
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผู้ที่มีควำมเหมำะสมแล้ว
ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำแต่งตั ง โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหำรเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง สัญญำ
จ้ำงมีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรจะจ้ำงผู้บริหำรเดิมต่อหลังจำกครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำง ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจ้ำงเกินสองครำวติดต่อกันไม่ได้  ซ่ึงในปี 2554 คณะกรรมกำร ปตท. ได้ด ำเนินกำร
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่คนใหม่เพื่อท ำหน้ำที่แทนนำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ซ่ึงครบวำระตำมสัญญำจ้ำงในวันที่ 
9 กันยำยน 2554 โดยได้แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ทั งนี  มีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนจ ำนวน 4 คนโดยแบ่งเป็นผู้บริหำรกลุ่ม ปตท. 3 คน และ
บุคคลภำยนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนกำรสรรหำด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสภำยใต้แนวทำงกำรสรรหำผู้บริหำรสูงสุด ตำมมำตรำ 8 
วรรค 3 แห่งพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะกรรมกำร
สรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครที่เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำ คือนำยไพรินทร์  
ชูโชติถำวร  ทั งนี  เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2554 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั งนำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. 
คนใหม่ ต่อจำกนำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ โดยเข้ำรับต ำแหน่งตั งแต่วันที่  10 กันยำยน 2554 และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี นับ
จำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั ง 
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ปตท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีผู้บริหำรขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 
สมัครเข้ำคัดเลือกในกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ครั งต่อไป โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เพื่อทดแทนผู้บรหิำร
ระดับสูงที่จะเกษียณอำยุ ในระหว่ำงปี 2557 – 2561  และนโยบำย/แนวทำงกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั งกำร
จัดท ำแผนพัฒนำรำยบคุคล คือ Management  Pool  ประกอบด้วยผู้บริหำร 354 คน และ Potential Pool ของต ำแหนง่ Key Area  ไว้
เรียบร้อยแล้ว  

กำรบริหำรดังกล่ำว ด ำเนินกำรมำตั งแต่ปี 2550 โดย ปตท. มีระบบ “กำรพัฒนำผู้บรหิำรระดบัสูง (Group  Leadership  
Development  Program  :  GLDP)”  เพื่อเปน็กำรวำง  Succession Plan ส ำหรับเตรียมบคุลำกรใหม้ีควำมพร้อมขึ นด ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ นเมื่อมีต ำแหน่งว่ำงของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ต ำแหนง่ต่ำง ๆ ดังนี  

 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (President) 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญห่รือเทียบเท่ำ (Executive Vice President :  EVP) 
 ผู้จัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ (Vice President  : VP) 

โดยมีกลไกกำรบริหำร ดังนี  
 คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท.  (PTT Group Management Committee-Minor : PTTGMC-Minor) 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee : HRAC) 
 คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

ผลการด าเนินการ ปี 2557 
 กำรเตรียม  SEVP Pool  Member คือ กลุ่มผู้บรหิำรระดบั EVP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ(กลุ่ม ปตท.)    

- จ ำนวน Pool Member 53 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2557) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง  19  รำย (ปี 2551 - 2557) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member คอื กลุ่มผู้บริหำรระดบั VP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ (กลุ่ม ปตท.)    
- จ ำนวน Pool Member 128 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2557) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง  35  รำย  (ปี 2552 - 2557) 

 กำรเตรียม  VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับ ผจ.ส่วน ที่มคีวำมพร้อมและศักยภำพ (ปตท.) 
- จ ำนวน Pool Member  155   รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2557) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง  87  รำย (ปี 2552 - 2557) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปตท. ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส ำคัญในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนักเสมอว่ำ ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเป็นเจ้ำของ ปตท. ดังนั นสิ่งที่จะท ำให้ผู้ถือหุ้นไว้วำงใจ 
และมั่นใจในกำรลงทุนกับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือกำรมีนโยบำยหรือกำรด ำเนินกำรที่รักษำสิทธิพื นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่ำงเป็น
ธรรมตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือมำกกว่ำนั น รวมถึงกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่
ยอมรับจำกผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอยู่เสมอ 

 นับตั งแต่แปลงสภำพเป็น บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  และกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลำยปี 2544  
ปตท. ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้ ปตท. “ต้องจัดท ำนโยบำยเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำน ตำมระบบกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กรที่ได้มำตรฐำนและเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของบริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) รวมทั งได้ก ำหนดระเบียบบริษัทว่ำด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในปี 2544 ซ่ึงได้มีกำรแก้ไขทบทวนในปี 2557  และจัดท ำ
คู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ เป็น
ครั งแรกในปี 2546 และต่อมำ คณะกรรมกำร ปตท. จัดให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องอีกจ ำนวน 3 ฉบับ ในปี 2548  ปี 2552 และ
ปรับปรุงครั งที่ 3 ในปี 2556-2557 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกรำยงำน Corporate Governance Assessment Report ของ
สมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั นน ำในระดับสำกล โดยแก้ไขชื่อคู่มือเป็น “คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำง
จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)” สำระส ำคัญที่ปรับปรุงในคู่มือกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีฯ ฉบับนี  คือ 

 เพิ่มเติมสำระเกี่ยวกับมำตรฐำนทำงจริยธรรมเพื่อให้คู่มือ CG ของ ปตท. มีสถำนะเป็นประมวลจริยธรรมตำม
รัฐธรรมนูญ 

 เพิ่มเติมกลไกและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือ CG เพื่อให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติและกำรลงโทษเมื่อมีกำรฝ่ำฝืน
หรือละเว้น 

  เพิ่มเติมกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ปตท. ดังนี  
1. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง  
2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั งนี  กำร

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี  จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ข้อ 1 ด้วย อนึ่ง กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

3. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรเฉพำะเรื่องไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง   
 เพิ่มเติมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
 เพิ่มเติมจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี  เพื่อให้ครอบคลุมกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มเจ้ำหนี ให้ชัดเจนขึ น 
 เพิ่มเติมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. 
ทั งนี  ปตท. ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร โดยมี

เป้ำหมำยที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงำนไทย
ข้ำมชำติชั นน ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภำพเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance : CG)    
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 นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) 
ปตท. มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ตำมโอกำสเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม

ทำงเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ลงนำมรับทรำบและยึดถือ
ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงค ำมั่นสัญญำในกำรน ำนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี  

1. คณะกรรมกำร ปตท. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนมุ่งมั่นที่จะน ำเอำหลักส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
ปตท . ทั ง  6 ประกำร คือ  Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create 
Long-term Value และ Ethics มำใช้ในกำรด ำเนินงำน มีโครงสร้ำงกำรบริหำรที่มีควำมสัมพันธ์กันระหว่ำง
คณะกรรมกำร ปตท. ผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม  

2. คณะกรรมกำร ปตท. จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมทุ่มเทและรับผิดชอบ  มีควำมเป็นอิสระและมีกำรจัดแบ่งบทบำท
หน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 

3. คณะกรรมกำร ปตท. มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญของ ปตท. โดย
จะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเส่ียงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทั งต้องด ำเนินกำรเพื่อให้
มั่นใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี มีควำมน่ำเชื่อถือ  

4. คณะกรรมกำร ปตท. จะต้องเป็นผู้น ำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเรื่องกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมกำร ปตท. อำจแต่งตั งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ นตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพิจำรณำกล่ันกรองงำนที่
มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบ 

6. คณะกรรมกำร ปตท.  ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร  

7. คณะกรรมกำร ปตท .  เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดจรรยำบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน 
รวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8. มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ ปตท.ทั งในเรื่องทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได้และ
ทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท . ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีหน่วยงำน
ประชำสัมพันธ์และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องกำรให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชำชนทั่วไป 

9. ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ และมีช่องทำงในกำร
ส่ือสำรกับ ปตท.ที่เหมำะสม 

10. มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคัญทุ กระดับอย่ำงเหมำะสมและมี
กระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส  เป็นธรรม 

11. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำย
บริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รวมทั งปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำร        
คอร์รัปชัน 

ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ฉบับปรับปรุง ครั งที่ 3 บนระบบเครือข่ำย PTT Intranet และบน เว็บไซต์ ของ ปตท. แล้ว 
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โดยสรุปสำระส ำคัญกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็น ดังนี   
9.1.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 ในฐำนะเจ้ำของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส ำคัญส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็ น ติดต่อซักถำม และ
พิจำรณำลงคะแนนเสียงชี ขำด และคัดเลือกคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้นดังนั นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดย
ชอบที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำ และรับทรำบผลกำรประชุม 

9.1.1.1  ก าหนดการจัดประชมุผู้ถือหุน้ 
 ปตท. ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ นสุดรอบปบีัญชีของ 
ปตท. และในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเรง่ด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชนข์องผู้
ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รบักำรอนุมัตจิำกผู้ถอืหุ้นแล้ว บริษทัจะเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นเปน็กรณีไป  

ทั งนี ในปี 2557 ปตท. ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหสับดีที่ 10 เมษำยน 2557 ณ ห้องจัดงำน EH 101-102 
ชั น 1 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม.1) บำงนำ กรุงเทพฯ และไม่มีกำรเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น  

9.1.1.2  การแจ้งเชิญประชมุล่วงหน้า 
 ในปี 2557 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติให้มีกำรจัดกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในวันที่ 10 เมษำยน 2557  โดยได้เปิดเผยมติกำรประชุม วันประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมและแจ้ง
ข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำในวันที่คณะกรรมกำรมีมติก่อนกำร
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. จะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม ข้อมูลประกอบที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับกำรตัดสินใจ/ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนมำซ่ึงมีรำยละเอียดครบถ้วน  รำยงำนประจ ำปีพร้อมทั งเอกสำรประกอบกำร
ประชุม  เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ และระบุวิธีกำรใช้ไว้ชัดเจนตำมที่ ปตท. ก ำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำมำกกว่ำ 
14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่  21 มีนำคม 2557   และได้ท ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน
ทั งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่  4 - 6 เมษำยน  
2557) เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม  
 ทั งนี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปตท.ได้น ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบเปิดเผยใน เว็บไซต์ 
ของ ปตท. ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั งแต่วันที่  10 มีนำคม  2557) 

9.1.1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง  ประธำนที่ประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษำกฎหมำยซ่ึงท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงให้ที่ประชุมรับทรำบ แล้วจึงชี แจงกติกำทั งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และเมื่อมี
กำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ถำม
ค ำถำมในแต่ละวำระ  และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  จำกนั นประธำนฯ และผู้บริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 
ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั นๆ ส ำหรับวำระกำรเลือกตั งกรรมกำร 
ประธำนฯจะด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล 
 ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม และไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร ำบ
ล่วงหน้ำ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้ำ
ร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั งหมดอำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
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เรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจำรณำระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั งนี ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2557 ไม่มีกำรเปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำร
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในที่ประชุมอย่ำงใด 
 อนึ่ง ในกำรประชุมทุกครั งจะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยกำรลงมติพร้อมกับ
นับคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั งประมำณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั งนี ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2557 ได้ก ำหนดกำรประชุมเวลำ 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลำ 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
กำรประชุมรวมจ ำนวนทั งสิ น 4,568 รำย  โดยมำประชุมด้วยตนเอง 1,806 รำย และรับมอบฉันทะ 2,762 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทั งสิ น 
1,817,397,942  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.63   ซ่ึงเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั งหมดของ ปตท. จ ำนวนทั งสิ น 
2,856,299,625 หุ้น  โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและชี แจงข้อมูล ประกอบด้วย  

กรรมการบรษิัท  
1. นำยปำนปรีย์ พหทิธำนุกร   ประธำนกรรมกำร ปตท. 
2. นำยอรรถพล  ใหญ่สว่ำง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

องค์กร 
3. นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว   

 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด/ีกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

4. นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
5. นำยสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจรญิ กรรมกำร  
6. นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์ กรรมกำร 
7. นำยบุญสม เลิศหริัญวงศ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริ

สัมพันธ์       
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  /  ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

9. นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
10. นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
11. นำยอินสอน  บัวเขียว กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
12. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ / 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
กรรมกำร 3 ท่ำน คือ นำยสมชัย สัจจพงษ์  นำยมนตรี โสตำงกูร ติดปฏบิัติรำชกำรต่ำงประเทศ และนำยอำคม  
เติมพิทยำไพสิฐ ติดภำรกิจประชมุด่วนกับรักษำกำรนำยกรัฐมนตรีฯ 

ผู้บริหาร  

1. นำยสุรงค์  บูลกุล   ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน 
2. นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก๊ำซ

ธรรมชำต ิ
3. นำยสรัญ รังคสิริ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย 

รวมทั งยังมีผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของหน่วยธุรกิจ และผู้บริหำรจำก
บริษัทกลุ่ม ปตท. เข้ำร่วมประชุมและตอบข้อซักถำมด้วย  
ทั งนี  กรรมกำรอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยด้วย 
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ผู้สอบบัญช ี
1. นำงสำวสุนันท์ วงศ์เมฆ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
2. นำงสำวมะยุรีย ์จันทะมำตย ์ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
3. นำงสำวจินตนำ  ฉำยำกุล ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
4. นำงสำวกรรณิกำ  แสงธีระวัฒน์พร ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

ที่ปรึกษากฎหมาย (ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและกำรลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดกำรประชุม) 

1. นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ 
2. นำงสำวสวิตำ ปิตะวรรณ   

บริษทั วีระวงค ์ชินวัฒน ์และเพียงพนอ จ ำกัด 
บริษทั วีระวงค ์ชินวัฒน ์และเพียงพนอ จ ำกัด 

3. นำยอัครพล  พิเชษฐวณิชย์โชค บริษทั อัลเลนแอนด์โอเวอรี ่(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 
4. นำงสำวมนัญญำ  ฐิตินันทวรรณ    บริษทั อัลเลนแอนด์โอเวอรี ่(ไทยแลนด)์ จ ำกัด 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 15.00 น.) 
มีผู้ถือหุ้นมำประชุมรวมทั งสิ น 7,409 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 3,079 รำย และรับมอบฉนัทะ 4,330 รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทั งสิ น 2,395,490,574   หุ้น คิดเปน็ร้อยละ 83.86 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้แลว้ทั งหมด 

 9.1.1.4  แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ทั งที่เป็นแบบรำยงำนประจ ำปี และแบบรำยงำนใหม่ระหว่ำงปีกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง และในกำรประชุมใดๆ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำหรืองดออกเสียงใน
เรื่องนั นๆ 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หำกมีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวำระใด  กรรมกำรท่ำนนั น
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั นๆ   

 9.1.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
 ในปี 2557  ปตท. จะจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์ภำยในช่วงเย็นหลังจำกเสร็จสิ นกำรประชุม (วันที่ 10 เมษำยน 2557) และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  (ซ่ึงจด
บันทึกรำยงำนกำรประชุม โดยแยกวำระชัดเจน ระบุจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำประชุม/ลำประชุม ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและข้อชี แจง
ของคณะกรรมกำร วิธีกำรนับคะแนนเสียง และผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระไว้อย่ำงครบถ้วน) ให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยในก ำหนด 14 วัน รวมทั งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม วีดีทัศน์ ภำพ 
และเสียงของกำรประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย 

9.1.2    การปฏบิัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 ปตท. ปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรำยเท่ำเทียมกัน (แม้ว่ำจะถือหุ้นไมเ่ท่ำกันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกัน ตำมจ ำนวนหุ้นที่

ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิพื นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ฐำนะ
ทำงสังคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยในวันประชุมผู้ถือหุน้ ปตท. จะจดัเตรยีมที่นั่งส ำหรบัผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 
และหญิงมคีรรภ์ไว้ในจดุที่สะดวกที่สุด  รวมทั งจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก  ทั งนี  ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมผู้
ถือหุ้นของบรษิัทเปน็กำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้และจดัท ำเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่พร้อมภำษำไทย รวมทั งก ำหนดให้
กรรมกำรที่มีสว่นได้เสียต้องงดเว้นกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั นๆ   ซ่ึงรวมถึงกำรจัดกิจกรรมอืน่ๆ ส ำหรับผู้
ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกำสใหโ้ดยไม่มีข้อจ ำกัด 
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 9.1.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอชื่อบุคคลเพือ่แตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
 ปตท. ก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั งก ำหนดขั นตอนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระ  และ/
หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำให้คณะกรรมกำร ปตท. พิจำรณำก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้น เพื่อให้โอกำสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ำนเดียว หรือหลำยท่ำน
ที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้นเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
ปตท. ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 ปตท. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่ำว
ประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีระยะเวลำตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2556 แล้ว อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั งเป็นกรรมกำรในระยะเวลำ
ดังกล่ำว ซ่ึง เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบแล้ว 

 9.1.2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557  ปตท. ได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้
ถือหุ้นทุกรำย ตั งแต่กำรเลือกสถำนที่จัดกำรประชุมให้สะดวก เพียงพอกับจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมำเข้ำร่วมประชุม  รวมทั งจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่ใช้รถเข็น กำร
จัดห้องประชุมส ำรองและระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณโต้ตอบระหว่ำงห้องประชุม กำรเตรียมกำรรักษำควำมปลอดภัยและแผน
รับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรเปิดบริกำรตรวจรับเอกสำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ 5 วัน กำรจัดเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรถ่ำยเอกสำรและตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กำรเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ช่ัวโมง กำรขยำยระยะเวลำ
รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดท้ำย กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยกำรใช้
ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและกำรลงคะแนนเสียง เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว รวมทั งกำรจัดให้มีกำรเลี ยงรับรองส ำหรับผู้ถือ
หุ้นที่มำร่วมประชุม  
 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มำเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของ ปตท. เป็นคนไทย  และด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ภำษำไทย แต่ ปตท. ได้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ส ำหรับผู้ถือหุ้นชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  และจัดท ำเว็บไซต์ของ ปตท. เป็น  2  ภำษำ รวมทั งจัดให้มี พนักงำนที่มี
ควำมเช่ียวชำญทำงภำษำคอยให้ควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั งนี ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำไทย
ซักถำมข้อสงสัยหรืออภิปรำยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีกำรส่ือสำรที่เหมำะสมและมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั งค ำถำม 
และค ำตอบส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษำประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรส ำหรับผู้ถือ
หุ้นชำวต่ำงชำติ 

 9.1.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุม  ประจ ำปี 2557 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมกำรอิสระของ ปตท. ท่ำนใดท่ำนหนึ่งจำกกรรมกำรอิสระที่เข้ำร่วมประชุมทั งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรำยช่ือไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั งนี 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่ำนหนึ่ง นอกจำกนี  
ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั งรำยละเอียด และขั นตอนต่ำงๆ บน  เว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั งทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นๆ เช่น Website, E-mail เป็นต้น 
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9.1.3  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ในฐำนะบริษทัพลังงำนแห่งชำติ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั งภำยใน

และภำยนอกบริษัท รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเปน็ 6 กลุ่ม 
และก ำหนดพันธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่ำงสมดุลดังต่อไปนี  
ต่อประเทศ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอ มีคุณภำพ ได้

มำตรฐำน และ รำคำที่เป็นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ  
ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด ำเนินธุรกิจที่มีกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล 

และ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน 
ต่อผู้ถือหุ้น  ด ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์  สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี  และมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน   
ต่อลูกค้ำ สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำโดยผ่ำนกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพใน

ระดับมำตรฐำนสำกลด้วยรำคำเป็นธรรม    
ต่อคู่ค้ำ ด ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื นฐำนของควำมเป็นธรรม  มุ่งสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ

ที่ดี   เพื่อพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว 
ต่อพนักงำน สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท ำงำนระดับมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  ใหค้วำมมั่นใจในคุณภำพชีวิต

กำรท ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษทัชั นน ำ เพื่อสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 

9.1.3.1 การปฏบิัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม 

9.1.3.1.1 ประเทศ  
ในฐำนะรัฐวิสำหกิจที่ท ำหน้ำที่เป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำติ ปตท. เป็นผู้จัดหำทรัพยำกรธรรมชำติรำยใหญ่เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนพลังงำนของประเทศอย่ำงเพียงพอ และตอบสนองนโยบำยภำครัฐในกำรวิจัย พัฒนำ ผลิต และจัด
จ ำหน่ำยพลังงำนทำงเลือกและพลังงำนสะอำดเพื่อลดกำรพึ่งพำกำรน ำเข้ำทรัพยำกรจำกต่ำงประเทศ  สร้ำงรำยได้ให้ภำครัฐซ่ึงเป็น
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำประเทศ และเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง จัดจ ำหน่ำย โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และลงทุนในสถำนีบริกำร NGV 
รวมทั งธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในกลุ่ม  ปตท. โดยกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ
ครอบคลุมกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศ น ำเข้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural 
Gas (LNG) เพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึ นเพื่อรองรับควำมต้องกำรทั งในภำคไฟฟ้ำ อุตสำหกรรม และขนส่ง มีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพื่อเพิ่มก ำลังกำรแยกก๊ำซธรรมชำติและกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมต่อเนื่อง  

ปตท. จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น  ำมันเชื อเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น  ำมันหล่อลื่น
และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 3 ช่องทำงหลัก คือ 1) ตลำดค้ำปลีก โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน  ำมัน ปตท. 
ซ่ึงได้พัฒนำเป็นสถำนีบริกำรที่ทันสมัยแบบครบวงจร  2) ตลำดพำณิชย์ โดยจัดจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกค้ำรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ 
อุตสำหกรรม สำยกำรบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊ำซ ร้ำนค้ำก๊ำซ และจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไปยังตลำดต่ำงประเทศ   3) 
กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ค้ำน  ำมัน ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน  ำมันเชื อเพลิง  รวมทั งมีกำรส่งเสริมกำรใช้เชื อเพลิงชีวภำพทั ง
แก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนน  ำมันเบนซินและไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน  ำมันดีเซลอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี  ปตท. ยังมีกำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลั่นน  ำมัน  และธุรกิจปิโตรเคมีผ่ำนบริษัท
ในเครือโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน และเป็นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อันมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ อนึ่ง  รำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน”  
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9.1.3.1.2 สังคม ชุมชน 
ปตท. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมพัฒนำวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยในปีที่ผ่ำนมำ  ปตท. ด ำ เนินโครงกำรในหลำกหลำยรูปแบบ เพื่อ
สำธำรณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวมใน 3 แนวทำงหลัก คือ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม สนับสนุนกำรศึกษำ และร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิต  อนึ่ง รำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “เพื่อคนไทย 
เรำก้ำวไกลไปด้วยกัน” และรำยงำนควำมยั่งยืนปี 2557 (Corporate Sustainability Report 2014) 

9.1.3.1.3 ผู้ถือหุ้น  
กลยุทธ์กำรเจริญเตบิโตอย่ำงยั่งยนื (Sustainable Growth Strategy) ถูกน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ปตท. ให้

เป็นองค์กรที่มคีวำมเปน็เลศิในด้ำนกำรด ำเนินงำน (High Performance Organization) โดยตั งมั่นอยูบ่นหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี (Corporate governance) ควบคูไ่ปกับกำรดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน
มั่นใจว่ำ ปตท. จะเป็นบริษทัทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ี มีควำมยั่งยืน เปน็องค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

 กิจกรรมส าหรบัผู้ถือหุน้สามัญ 
ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้มีโอกำสเยี่ยมชมกำร

ด ำเนินงำน รับทรำบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหำร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และ ส่ิงแวดล้อมในพื นที่
จังหวัดระยองของ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องตั งแต่ปี 2549 เป็นต้นมำ  

ส ำหรับในปี 2556 ปตท. ได้มีก ำหนดแผนงำนจะจัดกิจกรรมในวันที่ 14-15-16 มกรำคม 2557 โดย ปตท. ได้
น ำส่งหนังสือเชิญและเอกสำรตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซ่ึงปรำกฏรำยช่ือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่ อจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ประจ ำปี 2556 (วันที่ 23 กันยำยน 2556) โดยทำงไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. 
อนึ่ง เนื่องจำกมีผู้ให้ควำมสนใจและแจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. จ ำนวนมำกถึง 2 ,000 คน ซ่ึงยังคงเป็น
จ ำนวนสูงอยู่มำก  ปตท. จึงต้องใช้วิธีกำรจับสลำกในกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเช่นเดียวกับที่ผ่ำนมำ  โดยมีผู้บริหำร 
และคณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นสักขีพยำน เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2556  และประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชม
กิจกำรของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้ำหน้ำที่ของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรแจ้งผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. ทำงโทรศัพท์
เพื่อยืนยันกำรตอบรับเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท.  แต่เนื่องจำกเกิดเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมือง จึงจ ำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรม
ออกไป เพรำะอำจมีผลกระทบต่อกำรเดินทำงและสวัสดิภำพของผู้ถือหุ้น ทั งนี ได้มีก ำหนดกำรจัดกิจกรรมใหม่เป็นวันที่ 14-15-16 
ตุลำคม 2557 โดยกิจกรรมดังกล่ำวจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร ณ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง บริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ที่ตั งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด (เป็นกำรนั่งรถเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง เป็นผู้แนะน ำและตอบข้อซักถำม) และ ทัศนศึกษำกำรท ำ CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง 
จ ำนวน 480 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 160 คน เช่นปีที่ผ่ำนมำ 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรในครั งต่อไป (ประจ ำปี2557) สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำและ
รำยละเอียดโครงกำรได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมเท่ำนั น 

กิจกรรมส าหรบัผู้ถือหุน้กู ้
จำกควำมส ำเร็จและกระแสตอบรับในกำรจัดกิจกรรมวำไรตี คอนเสิร์ตส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่อง ตั งแต่ปี 

2553 – 2556 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) จึงได้จัดกิจกรรม Variety Concert  ครั งที่ 5 ขึ นอีกครั งในปี 2557 ภำยใต้ ช่ือว่ำ “The 
Moment of Happiness” โดยยังคงเอกลักษณ์เฉพำะของคอนเสิร์ตเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ดังเดิมคือกำรน ำศิลปินนักร้องที่เป็นที่ประทับใจ
ตลอดกำล รวมถึงศิลปินระดับแนวหน้ำของประเทศไทยและศิลปินรับเชิญพิเศษอีกมำกมำยมำร่วมสร้ำงควำมสุข ควำมทรงจ ำดีๆ
ให้กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และเกมต่ำงๆบริเวณหน้ำงำน นอกจำกนี  ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมำกที่ 
ปตท.จัดขึ น เพื่อเป็นช่องทำงในกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง ปตท.กับผู้ถือหุ้นกู้ของปตท. และ เพื่อเป็นกำรตอบแทนผู้ถือ
หุ้นกู้ที่ให้ควำมไว้วำงใจในกำรลงทุนหุ้นกู้ของปตท. อำทิ นิตยสำร Happiness เพื่อผู้ถือหุ้นกู้กลุ่ม ปตท. กิจกรรมเพื่อสุขภำพ 
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กิจกรรมสำนสัมพันธ์ครอบครัว เช่น กิจกรรมชมภำพยนตร์ “ต ำนำนสมเด็จพระนเรศวรฯ” และ ยังคงจัดทริปกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ทั งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกลุ่มผู้ลงทุนของ ปตท. เป็นต้น โดยมผีู้ถือหุ้นกู้
และผู้ติดตำมเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ กว่ำ 30,000 คน 

กิจกรรมส าหรบันักลงทุนสถาบัน 
ในปี 2557  นอกเหนือจำกกิจกรรมผู้บริหำรพบนักลงทุน เพื่อชี แจงข้อมูลผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสแล้ว 

ปตท. ได้จัดให้นักลงทุนสถำบันและนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจกำรและพบผู้บริหำรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเป็น
ประจ ำปีในช่วงเดือนกุมภำพันธ์และจัดให้มีกำรเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซฯหน่วยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง อย่ำงอบอุ่น
และเป็นกันเองโดยในกำรเยี่ยมชมดังกล่ำว นักลงทุนและนักวิเครำะห์มีโอกำสทรำบถึงทิศทำงและโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. จำกผู้บริหำรโดยตรง  

9.1.3.1.4 ลูกคา้ 
ปตท. ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ ซ่ึงเป็นผู้ที่ซื อสินค้ำและบริกำรจำก ปตท. ด้วยรำคำทีเ่ป็นธรรม มี

คุณภำพ มุ่งมั่นพัฒนำสินค้ำ และให้บริกำรอย่ำงปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และผูบ้ริโภค
อย่ำงต่อเนื่อง   

ปตท. น ำระบบกำรบริหำรงำนด้ำนคุณภำพ ควำมมั่นคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อมุ่งเน้นกำรบริหำรคุณภำพด้วยกระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ และถือควำมปลอดภัยเป็นหัวใจในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรน ำมำตรฐำนต่ำงๆ อำทิ ISO 9001 / ISO 14001 / 
มอก./OHSAS 18001 มำปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 

ปตท. ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำและกำรตลำดที่มีบริบทสอดคล้องตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท. 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่หลำกหลำยของลูกค้ำ ปตท. จึงแบ่งเป็น 2 ส่วนตลำดหลัก คือ ส่วนตลำดใน
ประเทศ และส่วนตลำดต่ำงประเทศ โดยมี 2 กลุ่มลูกค้ำหลักคือ Business to Business: B2B และ Business to Customer: B2C ซ่ึงมี
กำรซื อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่ำงกัน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักคือ ผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ ,ผลิตภัณฑ์เชื อเพลิง  และปิโตรเลียมปิโตรเคมี 
และอื่น ๆ โดยก ำหนดวงจรชีวิตลูกค้ำในแต่ละกลุ่มเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มลูกค้ำปัจจุบันหมำยถึง ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. 
และ ลูกค้ำที่ลดปริมำณกำรซื อ  2. กลุ่มลูกค้ำในอนำคตที่เป็นทั งลูกค้ำใหม่ ลูกค้ำของคู่แข่ง และลูกค้ำในอดีต 

ปตท. มีกระบวนกำรในกำรรับฟังลูกค้ำซ่ึงแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มลูกค้ำ ส่วนตลำด และวงจรชีวิต ผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย เพื่อให้ได้ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและระดับควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของลูกค้ำ ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ 
Business to Business: B2B กรณี ลูกค้ำที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. เน้น Site Visit เป็นวิธีกำรหลักเพื่อติดตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์บริกำร และกำรสนับสนุนลูกค้ำ น ำมำจัดท ำแผนงำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้เกิดควำมผูกพัน กรณี ลูกค้ำที่ลดปริมำณกำร
ซื อ ใช้วิธีกำร Site Visit เพื่อหำสำเหตุของกำรเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำร มำวิเครำะห์จัดท ำแผนงำนชักจูงให้กลับมำเป็น ลูกค้ำที่
ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. กรณี กลุ่มลูกค้ำในอนำคตเน้นกำรประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงบริษัทคู่ค้ำในตลำด สถำบันกำรเงินที่มี
กำรจัดอันดับ Credit Rating, Website รวมถึง Report จำก Publication ต่ำงๆ เพื่อหำลูกค้ำที่มีศักยภำพมำใช้ประโยชน์ในกำรขยำย
ธุรกรรมและกำรสนับสนุนลูกค้ำในอนำคต ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ Business to Customer: B2C จะใช้ Social Media (PTT Owned/ 
Public Owned) และ Point of Purchase เป็นหลักในกำรได้มำของข้อมูล รวมถึงช่องทำง 1365 ซ่ึงสำมำรถติดต่อ ปตท. ได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง นอกจำกนี  ทุกกลุ่มลูกค้ำใช้กำร Survey ในกรณีที่ต้องกำรข้อมูลเฉพำะเรื่องในกำรแสวงหำลูกค้ำใหม่ ตลำดใหม่ เช่น น ำมำ
ก ำหนดคุณสมบัติในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใหม่ส ำหรับรถยนต์ Eco-Car เป็นต้น นอกจำกนี ยังน ำสำรสนเทศที่ได้มำเป็น
ข้อมูลป้อนเข้ำในกำรสร้ำงแผนสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CRM Plan)  เช่น กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริกำร
อื่น, พัฒนำโปรแกรม Area Manager ให้ผู้จัดกำรเขตกำรขำยเป็นที่ปรึกษำพัฒนำศักยภำพผู้แทนจ ำหน่ำย , โครงกำร Business 
Partner ซ่ึงเป็นกำรยกระดับและมอบสิทธิประโยชน์ทำงธุรกิจ โดยผู้จัดกำรเขตกำรขำยเข้ำพบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหำโอกำส
ทำงธุรกิจร่วมกัน, โครงกำร PTT Tune Up บริกำรเช็คเครื่องยนต์ฟรีก่อนกำรเดินทำง เป็นต้น 
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ปตท. ใช้ระบบ QSHE Management System ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน จัดให้มีคู่มือขั นตอนกำร
ด ำเนินงำน คู่มือวิธีกำรปฏิบัติงำน และมำตรฐำนกำรบริกำร ในทุกกระบวนกำรที่สัมผัสกับลูกค้ำ เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรทุกคน
และทุกกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่กำรตอบสนองลูกค้ำ ปฏิบัติตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

ปตท. มีกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ในกรณีที่ลูกค้ำเกิดควำมไม่พึงพอใจเกี่ยวกับกำรให้บริก ำรหรือ
ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. โดยมีช่องทำงรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำ ผู้บริโภคและประชำชนทั่วไป ตำมช่องทำงผ่ำนช่องทำง
ที่หลำกหลำย ซ่ึงแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มลูกค้ำ ส่วนตลำด และวงจรชีวิต ดังกล่ำวข้ำงต้น ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้ำระบบ CRC 
และต้องได้รับกำรตอบสนองเบื องต้นภำยใน 1 วัน และแจ้งกลับลูกค้ำทันทีเมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จเพื่อสอบถำมถึงควำมพึงพอใจ
ต่อกระบวนกำรและผลกำรแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่ำลูกค้ำพอใจต่อวิธีกำรแก้ไขและยังคงมีควำมเชื่อมั่นต่อ ปตท. 

นอกจำกนี  ปตท. ยังมีกระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของลูกค้ำ เพื่อให้
ได้สำรสนเทศป้อนเข้ำในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริกำร ระบบงำน กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนกำรตลำด และ CRM 
Plan เพื่อให้ ปตท. สำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้เกินกว่ำที่ลูกค้ำคำดหวังได้ทันต่อทิศทำงธุรกิจ 

9.1.3.1.5 คู่ค้า 
ปตท. ให้ควำมส ำคัญกับคู่ค้ำ อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญที่ช่วยเหลือ ในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงกันและกัน 

โดย ปตท. จะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพื นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เคำรพสิทธิซ่ึงกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์
และควำมร่วมมืออันดี ปฏิบัติตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด และให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรจัดซื อจัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคัญ
ในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย  คุณภำพสินค้ำ และบริกำรที่ ปตท.จะน ำมำใช้ด ำเนินกิจกำร มีกำรก ำหนดขั นตอนกำรจัดหำพัสดุเพื่อให้
เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ปตท. ก ำหนดให้ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนและกำรใช้
เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบงัคบัต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะในกำรท ำงำนที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อม  ให้ระมัดระวังในกำรท ำงำนเป็นพิเศษ  และเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของคู่ค้ำ เพื่อประเมินถึงศักยภำพในกำรด ำเนินงำน 
โดยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี พนักงำนของบริษัทคู่ค้ำต้องผ่ำนกำรเข้ำอบรมกำร
ปฏิบัติตนและด ำเนินกำรในพื นที่กำรท ำงำนของ ปตท. และปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดในกำรเข้ำท ำงำนในเขตปฏิบัติงำนซ่ึงมี
รำยละเอียดกำรปฏิบัติตนตำมแต่ละลักษณะงำนไว้  

ปตท. มีกำรจัดท ำทะเบียนผู้ค้ำ (PTT Approved Vendor List; PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงำนจัดหำพัสดุด้วย
วิธีประมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ำภำยใต้กระบวนกำรก ำหนดกลุ่มงำนและขั นตอนหรอืวิธีกำรในกำรคัดเลือกผู้ค้ำเพื่อ
ขึ นทะเบียนผูค้้ำกับ ปตท. นั น จะได้ผู้ค้ำที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบสินค้ำ/บริกำรได้ตรงกบัควำมต้องกำรขององค์กร และ
ส่งเสริมควำมเป็นพนัธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2557 นี  มีผูค้้ำที่ได้รบักำรอนุมัติใหข้ึ นทะเบียนผู้ค้ำ ปตท. 
แล้วจ ำนวนทั งสิ น 245 บริษทั จำก 16 กลุ่มงำน 

เพิ่อให้กำรจดัท ำทะเบียนผูค้้ำของ ปตท. เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ปตท. ได้ด ำเนนิกำรพิจำรณำหลักเกณฑ ์
เงื่อนไข คุณสมบัตขิองผูค้้ำทีส่มัครเพื่อคดัเลือกขึ นทะเบียนผู้คำ้ในแต่ละกลุ่มงำน โดยคุณสมบัติของผูค้้ำในเบื องตน้จะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี  

1. ผู้ค้ำจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ งงำนของ ปตท. หรือส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ  
2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจำกกลุ่มงำนใดในทะเบียนผูค้้ำของ ปตท.  จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ นทะเบียนผู้ค้ำฯ 

กับ ปตท.  ในกลุ่มงำนนั นๆ ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี นบัถัดจำกวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพกิถอน เนื่องจำกเป็นผู้ละทิ งงำน
ของ ปตท. หรือส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รบัเข้ำเปน็ผูค้้ำในทะเบียนผูค้้ำ ปตท. จนกว่ำจะมี
หนังสือแจง้แสดงหลักฐำนกำรยกเลิกกำรถูกเพิกถอน  

3. ผู้ค้ำจะต้องเข้ำใจ และรับทรำบแนวทำงกำรปฏบิัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ ปตท. (PTT Supplier Sustainable 
Code of Conduct: SSCoC) 
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นอกจำกหลักเกณฑ์ในเบื องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมินคุณสมบัติผู้ค้ำในด้ำนกำรด ำเนินงำน และด้ำนแนว
ทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำควบคู่กันไปด้วย  

หลังจำกที่ผู้ค้ำส่งมอบสินค้ำ/บริกำรในแต่ละงวดงำนแล้ว ปตท. จะท ำกำรประเมินผู้ค้ำพร้อมทั งแจ้งผลกำร
ประเมินให้แก่ผู้ค้ำทรำบถึงข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในกำรด ำเนินงำน เพื่อที่ผู้ค้ำจะได้รับทรำบและพิจำรณำน ำไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนของผู้ค้ำเอง (Supplier Development) ให้ดียิ่งขึ นไป  

นอกจำกนั น ปตท. มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ควำมตั งใจดังกล่ำวบรรลุตำมปณิธำนที่ตั งไว้อย่ำงมีประสิทธิผล ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและพัฒนำให้เกิดขึ นอย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนทำงกำรก ำกับดูแลผู้ค้ำของ ปตท. โดยในปี 2555 
“แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผูค้้ำของ ปตท.“ (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ได้ถูกก ำหนดขึ น ซ่ึงเนื อหำและ
ขอบเขตของแนวทำงดังกล่ำวนั นอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด ข้อบังคับ และกฎหมำยทั งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักปฏิบัติ 4 ด้ำน ดังนี  

 จริยธรรม (Business Ethics)  
 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
 กำรดูแลอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง (Occupational Health and Safety)  
 กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง (Environmental Management)  
ทั งนี แนวทำงดังกล่ำวมีผลบังคบัใช้กับผู้ค้ำที่มีกำรท ำสัญญำกับ ปตท. ในวงเงนิมูลค่ำตั งแต่ 2 ล้ำนบำท  และ/

หรืองำนที่มีกำรปฏบิัติงำนแล้วมผีลกระทบต่อควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม ปตท.  ตั งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2555  
เพื่อให้กำรจัดหำจัดจ้ำงของ ปตท. เป็นไปอย่ำงยั่งยืนนั น กำรน ำประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรก ำกับ

กิจกำร (Environment, Social, and Governance: ESG)  มำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนผู้ค้ำ ตั งแต่กำรคัดเลือก กำรระบุ
รำยละเอียดในข้อก ำหนด ตำมควำมเส่ียงของกลุ่มงำนของผู้ค้ำนั น ในปี 2557 ปตท. จึงมีกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำน
จัดหำพัสดุ ปตท. ในเรื่องดังกล่ำว ตลอดจนกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมสมองในกำรวำงนโยบำยกำรจัดหำอย่ำงยั่งยืน 
ตลอดจนแนวทำงในกำรน ำ ESG มำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดหำพัสดุ และบริหำรงำนผู้ค้ำของ ปตท.  

นอกจำกนี  ปตท. ยังมีกำรสนับสนุนผู้ประกอบกำรไทย โดยได้มีกำรก ำหนดเป็นหนึ่งในนโยบำยกำรจัดหำพัสดุ
ของ ปตท. เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลกำรจัดหำที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปตท. มีกำรจัดหำสินค้ำจำกท้องถิ่นมำกกว่ำร้อยละ 90 ตลอดระยะเวลำ 
5 ปีที่ผ่ำนมำ ซ่ึงก่อให้เกิดกำรสร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจของไทย รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรจัดหำสินค้ำจำกในพื นที่ที่
สถำนประกอบกำร ปตท. ตั งอยู่เป็นหลัก  อีกทั ง ยังเป็นกำรส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชน   

โดยเป้ำหมำยที่ ปตท.ใหค้วำมส ำคัญเพื่อผูค้้ำเตบิโตอย่ำงยั่งยนืไปพร้อมกับ ปตท. นั น คือกำรก ำกับดูแลให้ผูค้้ำ
มีกำรด ำเนินงำนที่ดีและมศีักยภำพควบคู่ไปกับกำรเตบิโตของ ปตท. จึงได้มีกำรวำงแนวทำงในกำรบริหำรและพัฒนำผู้ค้ำของ 
ปตท. ดังนี   

เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมรู้ระหว่ำง ปตท. กับผู้ค้ำ และพัฒนำศักยภำพของผู้ค้ำให้พร้อม
สนับสนุนควำมส ำเร็จของ ปตท. ทั งในด้ำนผลกำรด ำเนินกำร ควำมต่อเนื่องในกำรท ำธุรกิจ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ใน
ปี 2557 ปตท. ได้มีกำรจัดงำนสัมมนำผู้ค้ำ (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) ทั งหมด 6 งำน   

งำนสัมมนำผู้ค้ำครั งที่ 1 จดัขึ นเมือ่วันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เพื่อส่ือควำมให้แก่ผูค้้ำหลักของหน่วยงำนโรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติขนอม โดยในกำรจดัครั งนี มีกำรส่ือควำมให้ผูค้้ำทรำบถึง 

 นโยบำยกำรจัดหำพัสดุ  
 แนวปฏิบตัิงำนจัดหำพัสดุกับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติขนอม 
นอกเหนือจำกกำรส่ือควำมแล้ว ยังมีกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยให้มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง

พนักงำนจัดหำ และผู้ค้ำ ให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น เพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) 
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งำนสัมมนำผู้ค้ำครั งที่ 2 จัดขึ นเมือ่วันที่ 2 กรกฎำคม 2557 เพื่อส่ือควำมให้แก่ผูค้้ำหลักของหน่วยงำนระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ ในกำรจัดครั งนี มีกำรส่ือควำมให้ผู้ค้ำทรำบถึง 

 นโยบำยกำรจัดหำพัสดุ  
 กำรจัดหำเพื่อกำรพัฒนำกำรเปน็อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ กลุ่ม ปตท. 
นอกเหนือจำกกำรส่ือควำมแล้ว ยังมีกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยให้มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง

พนักงำนจัดหำ และผู้ค้ำ ให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น เพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) 
งำนสัมมนำผู้ค้ำครั งที่ 3  จดัขึ นเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2557 เพื่อส่ือควำมให้แก่ผูค้้ำของหน่วยงำนก๊ำซ

ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) ในกำรจัดครั งนี มีกำรส่ือควำมให้ผู้ค้ำทรำบถึง 
 ทิศทำงธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) 
 นโยบำยกำรจัดหำพัสดุ 
นอกเหนือจำกกำรส่ือควำมแล้ว ยังมีกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยให้มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง

พนักงำนจัดหำ และผู้ค้ำ ให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น เพื่อก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) 
งำนสัมมนำผู้ค้ำครั งที่ 4  จัดขึ นเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2557 เพื่อส่ือควำมให้แก่ผูค้้ำของธุรกิจหล่อล่ืน ในกำรจัด

ครั งนี มีกำรส่ือควำมใหผู้้ค้ำทรำบถึง  
 นโยบำยกำรจัดหำพัสดุ 
 นโยบำยกำรตลำดหล่อล่ืน 
 นโยบำยกำรจัดหำหล่อล่ืน 
งำนสัมมนำผู้ค้ำครั งที่ 5 จดัขึ นเมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2557 เพื่อส่ือควำมให้แก่ผู้ค้ำของกำรจัดหำร่วมระหว่ำง

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ในกำรจดัครั งนี มีกำรส่ือควำมให้ผูค้้ำทรำบถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนี   
 นโยบำยกำรจัดหำพัสดุ  
 Supply Chain Sustainability 
งำนสัมมนำผู้ค้ำครั งที่ 6  จัดขึ นเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 เพื่อส่ือควำมให้แก่ผูค้้ำของหน่วยงำนหน่วยงำนคลัง

พัสดุ และคลังปิโตรเลียมภำคตะวันออก ในกำรจัดครั งนี มีกำรส่ือควำมให้ผูค้้ำทรำบถงึ 
 นโยบำยกำรจัดหำพัสดุ 
 Green Procurement 
รำยละเอียดของนโยบำยกำรจดัหำพัสดุที่มีกำรส่ือควำมนั น ได้แก่ นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ระบบ

ทะเบียนผูค้้ำ  กำรบริหำรห่วงโซอุ่ปทำนอย่ำงยั่งยนื และกำรปฏบิตัิตำม พ.ร.บ. ป.ป.ช. 103/7 
 นอกจำกนี ยังมีกำรกล่ำวถึงทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท.  ตลอดจนยังมีกำร

จัดกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยให้มีกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงพนักงำนจัดหำ และผู้ค้ำ ให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
เพื่อน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น ตลอดจนเกิดควำมสัมพันธ์ที่ด ี และก่อเกิดเป็นควำมสัมพันธ์ที่
ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป 

9.1.3.1.6 พนักงาน 

(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงาน” แล้ว) 
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9.1.3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนษุยชนสากล 
ปตท. ก ำหนด ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของ ปตท. ทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศที่ ปตท. เข้ำไปลงทุน และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกล อย่ำงเคร่งครดัตำมหลัก
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏบิัติงำน และไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล  

ปตท. ส่งเสริมบริษัทในกลุ่มให้น ำหลักสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติตำมกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่ม ปตท. โดย ปตท. ได้เข้ำเป็นภำคีของ United Nations Global Compact (UNGC)   เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2555 อันเป็นกำร
ประกำศเจตนำรมณ์ที่จะน ำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน กำรรักษำส่ิงแวดล้อม และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัป ชันในระดับสำกล 
มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ อันน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำพื นฐำนที่ภำคธุรกิจและสังคมเผชิญ ให้ได้ช่ือว่ำเป็น
บรรษัทพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบโดยสมัครใจ ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มปตท . ที่เข้ำร่วมเป็นภำคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ 
ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไออำร์พีซี 
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) อนึ่ง ข้อมูลกำรด ำเนินกำรในปี 
2557 ในเรื่องนี ปรำกฏอยู่ในรำยงำนควำมยั่งยืนปี 2557 แล้ว 

9.1.3.3  ข้อพพิาทท่ีส าคัญกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ปรำกฏอยู่ใน “ข้อพิพำททำงกฎหมำย” ซ่ึงเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

9.1.4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
กำรเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี วัดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย ำ และสร้ำงช่องทำงกำร
เปิดเผยข้อมูลที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย รณรงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและสร้ำงกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียน
ที่เหมำะสม และเป็นธรรมส ำหรับทั งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี  

 9.1.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน 
ปตท. จัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน ป ี2557 (Corporate Sustainability Report 2014) เพื่อส่ือสำรนโยบำย แนวทำงกำรบริหำร

จัดกำร และผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and Gas 
Sector Supplement (OGSS) รุ่นที่ 4 (G4) ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้กำรเปดิเผยข้อมูลมีควำมเหมำะสมและ
เฉพำะเจำะจงกับธุรกิจมำกขึ น นอกจำกนี  ปตท. จัดให้มีกำรสอบทำนข้อมูลในรำยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกต่อเนื่องเป็นปีที ่ 3 
เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลมคีวำมถูกต้อง ควำมโปร่งใส และเชื่อถือได ้และมีเป้ำหมำยให้มีกำรด ำเนนิกำรต่อเนื่องทุกปี รวมทั งผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดย GRI (ระดบั Core) ทั งนี  ปตท. จดัส่งรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2557  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้กับผูท้ี่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 

 9.1.4.2 ความสัมพันธ์กบัผู้ลงทุน 
ปตท. แปลงสภำพและกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตั งแต่เดือนตุลำคม 2544  ปตท. จัดให้มี

หน่วยงำนฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่อผู้ลงทุน
และดูแลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน สำรสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) รำยไตรมำส ซ่ึงแสดงสถำนภำพผลกำร
ด ำเนินงำนและแนวโน้มในอนำคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นทั งในประเทศและต่ำงประเทศได้รับทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน สม่ ำเสมอ
และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง  นอกจำกนี  ปตท. ได้จัดท ำนิตยสำรเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ภำยใต้ช่ือ “Happiness” ออกเป็นรำยไตร
มำส เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรส่ือควำม ข่ำวสำร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.ต่อผู้ถือหุ้นกู้  และจดหมำย
ข่ำวรำยไตรมำสเพื่อผู้ถือหุ้นสำมัญ ปตท. ภำยใต้ช่ือ “PTT Bizway” โดยจัดท ำเป็น 2 ภำษำ เพื่อส่ือควำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผล
ประกอบกำรรำย   ไตรมำส กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนของ ปตท. และกิจกรรมที่ส ำคัญในช่วงเวลำ
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นั น    ทั งนี ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนได้โดยตรง หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ปตท. ซ่ึงมีข้อมูลทั งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญๆ อำทิ 

 รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2)  / แบบแสดงรำยกำรประจ ำป(ีแบบ 56-1) 
 ข้อมูลโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญ 
 กำรจัดซื อจัดจ้ำง 
 กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กรโดยผูบ้ริหำร 
 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐ 
 แผนงำนที่ส ำคัญ 
 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงนิ 
 ผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงิน 
 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ส ำคัญ 

 โดย ปตท. ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั งกำรน ำเสนอ
ผลงำนและกำรแจ้งสำรสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน  ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทั งในทำงตรงและทำงอ้อมมำโดยตลอด  สรุปได้
ดังนี  

 ทางตรง  :  ปตท. มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้แก่นักวิเครำะห์ นักลงทุนและพนักงำน เปน็ระยะๆ อย่ำง
สม่ ำเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call กำรเข้ำร่วม Conference ซ่ึงจัดโดยสถำบัน
ต่ำงๆ รวมทั ง กำรร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรำยย่อยกับตลำดหลกัทรัพย์ฯ  และผูเ้กี่ยวข้องสำมำรถท ำกำรนัด
หมำย (Company Visit) เข้ำพบผูบ้ริหำร ปตท. เพื่อสอบถำมข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรด ำเนนิกิจกำรได้ตลอดเวลำ  
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สรุปกิจกรรมหลักปี 2556- ปี 2557  ดังนี  

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ในปี  2556  
(จ านวนครั้ง) 

กิจกรรม 
ในปี  2557  
(จ านวนครั้ง) 

Roadshow ต่ำงประเทศ 15 12 
Roadshow ในประเทศ 7 9 
Analyst meeting 4 4 
Credit Rating Review 4 4 
Company Visit / Conference call 177 201 
ทำง e-mail / โทรศัพท ์ 8-10 ครั งต่อวัน 8-10 ครั งต่อวัน 
ร่วมกิจกรรมตลำดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงำนอืน่ๆ เพื่อ
พบนักลงทุน 

3 3 

น ำนักลงทุนสถำบันพบผูบ้ริหำรและเยี่ยมชมกิจกำร 4 4 
น ำนักลงทุนรำยย่อยพบผู้บรหิำรและเยี่ยมชมกิจกำร ก ำหนดจดั 1 ครั ง  

(3 รุ่น) 
(จัดเมื่อ 14-16 ตุลำคม 2557 
เนื่องจำกเหตุกำรณ์ชุมนุม

ทำงกำรเมือง )  

ก ำหนดจดั 1 ครั ง  
(3 รุ่น) 

(คำดว่ำจะจัดในปี 2558)  

กิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู ้ 20 14 

 ทางอ้อม: ปตท. มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน และข้อมูลน ำเสนอในรูปแบบ
ต่ำงๆรวมถึงรำยงำนสำรสนเทศที ่ ปตท. แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสำมำรถอ่ำน
ข้อมูลได้ทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ปตท. และนิตยสำร
เพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมทั งจดหมำยข่ำวรำยไตรมำสเพื่อผู้ถือหุ้นสำมัญ “PTT Bizway” 

 กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมขี้อสงสัยและต้องกำรสอบถำม สำมำรถติดต่อมำยังฝ่ำยผู้ลงทนุสัมพันธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผ่ำนเว็บไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ ควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน และโครงกำร
ต่ำงๆ รวมทั งให้บริกำรตอบค ำถำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสำธำรณชนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซ่ึงในปี 2557  มีกำรด ำเนินกิจกรรม สรุปได้ ดงันี   
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กิจกรรม 
กิจกรรม 
ปี 2556 
(จ านวน) 

กิจกรรม 
ปี 2557 
(จ านวน) 

ทำง e-mail 206 108 
ข่ำวแจก / ภำพข่ำว 206 237 

กำรแถลงข่ำว 48 38 
น ำส่ือมวลชนเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำน ทั งในประเทศและต่ำงประเทศ 8 10 

กำรให้กำรต้อนรับ / ใหข้้อมูลกับหน่วยงำนที่มำเยี่ยมชม / ดูงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ 

34 คณะ  
(เกิดเหตุการณ์ชุมนุม

ทางการเมือง ) 
= 1,465 

30 คณะ  
(เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทาง

การเมือง ) 
= 1,425 

9.1.4.3 การแจ้งขอ้ร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำว/ เบำะแส ทั งภำยในองค์กรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจำกภำยนอกโดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์  / โดยทำงโทรศัพท์ /  โดยหนังสือแจ้ง /  โดยทำง E-mail แจ้ง
หน่วยงำน ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิัท  ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร หรือศนูย์บรหิำรค ำส่ังซื อ
และลูกค้ำสัมพันธ์  ดังนี  

โทรศัพท์   :   PTT CONTACT CENTER 1365 ,  0-2537-2000 
Website   :  http://www.pttplc.com 

 Email             :    ศูนย์บริหำรค ำส่ังซื อและลูกค้ำสัมพันธ์  :  1365@pttplc.com 
                           ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร :  corporate@pttplc.com   
                           ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
                           ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  :  ir@pttplc.com  
                           สำยด่วน CG : cghelpdesk@pttplc.com 
ซ่ึงข้อค ำถำม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร แก้ไขปรับปรุง ผ่ำนระบบกำร

จัดกำรเรื่องร้องเรียนโดยมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำผ่ำนกำรแจ้งเตือนในระบบ email ทุก 3 วัน หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จจะแจ้ง
เตือนไปยังผู้บังคับบัญชำที่สูงขึ นไปอีกระดับเพื่อด ำเนินกำร หำกแล้วเสร็จ หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะแจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้
ติดต่อทรำบ และมีกำรติดตำมในภำยหลังอีกครั งหนึ่งโดยสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ Contact Center 
ทั งนี ผู้บริหำรติดตำมสำรสนเทศทั งหมดเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อติดตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและน ำกลับมำใช้เป็นแนวทำง
ปรับปรุงกระบวนกำร สินค้ำ และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย  ทั งนี  ในปี 2557 มีข้อค ำถำม 
ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวม 88,592  เรื่อง  โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง บัตรเครดิตพลังงำนNGV บัตร PTT Blue Card สถำน
ที่ตั งสถำนีบริกำร/ร้ำนค้ำ  และโครงกำรต่ำง ๆ  
 ส ำหรับกำรร้องเรียน ปตท. เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปสำมำรถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนที่ไม่เหมำะสมหรือขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อส ำนักตรวจสอบภำยใน ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษัท และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และให้ควำมเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรที่เหมำะสม มีกำรรักษำควำมลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน  โดยในปี 2557 ไม่พบ
ข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมที่มีนัยส ำคัญและสอบสวนแล้วมีควำมผิดจริง 

 

http://www.pttplc.com/
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9.2  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ การพัฒนากรรมการ 
9.2.1 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีกำรจัดตั งคณะกรรมกำรเฉพำะ
เรื่องขึ น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำ  และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดับ
คณะกรรมกำรด้วย 

ต่อมำในปี 2547 คณะกรรมกำร ปตท.ได้จัดตั งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและ
กลั่นกรอง  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจัดกำรให้ดีเลิศ  และในปี 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้
จัดตั งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ปตท. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ปตท. มีควำมชัดเจน
มำกยิ่งขึ น  และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฎิบัติและเป็นไปตำมหลักกำรและแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสำหกิจปี2552 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  ดังนั น ในปัจจุ บัน ปตท. จึงมี
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องรวม  5 คณะ  เพื่อช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และมีคุณสมบัติ หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทั งมีกำรก ำหนดบทบำทภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้อย่ำงชัดเจน  ตั งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ได้มีกำรขยำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดใีห้
มีหน้ำที่มอบนโยบำย แนวปฏิบัติ และติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำมำรถด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพย่ิงขึ น 
รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้มีอ ำนำจครอบคลุมถึงกำรวำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปตท. 

ทั งนี  คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง  ทั ง  5  คณะ  มีบทบำทหน้ำที่และกำรด ำเนินกำร  ดังนี   

9.2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีหนว่ยงำนบัญชีและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ

มำประชุมร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำร ปตท.ทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำร ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบ
ต่องบกำรเงินรวมของ ปตท. และบริษัทย่อย  รวมทั งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อ
รำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ   ทั งข้อมูลทำงกำรเงิน  และไม่ใช่กำรเงิน  ด ำเนินกำรบน
พื นฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน  และสม่ ำเสมอด้ย 

คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติจัดตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ทั งนี   ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558  
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  3  ท่ำน  ดังรำยช่ือต่อไปนี  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 
น 

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3.  นำยวิชัย อัศรัสกร กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ : นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินบริษัท  
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 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็นประธาน 
                          กรรมการตรวจสอบ  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557  
 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 จัดท ำกฎบัตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสม
ของระเบียบดังกล่ำวอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั ง 

 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

 สอบทำนให้ ปตท. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 
 สอบทำนกำรด ำ เนินงำนของ ปตท. ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี 

กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำ หนดของตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ หรือค ำส่ัง ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. 

 สอบทำนให้ ปตท. มีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ดี พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ บุคลำกร และควำมเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีโอกำสเกิดกำรทุจริตที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

 เสนอข้อแนะน ำต่อคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรพิจำรณำแต่งตั ง โยกย้ำย เลื่อนขั นเลื่อนต ำ แหน่ง และประเมินผลงำน
ของหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมกำร ปตท. 
 ประสำนงำนเกี่ยวกับผลกำรตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอำจเสนอแนะให้สอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็น

ว่ำจ ำเป็น 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร ปตท. อย่ำง

น้อยไตรมำสละ 1 ครั ง ยกเว้นรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนในไตรมำสที่ 4 ให้จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำ ปีพร้อมทั งส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. และกระทรวงกำรคลังเพื่อทรำบ 

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีบัญชีกำรเงินละ 1 
ครั ง ให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ 

 เปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรำยงำน
ประจ ำปีของ ปตท. 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี แจงในเรื่องที่เกี่ยวกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั งผู้สอบบัญชีด้วย 

 ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีกระบวนกำรรับและก ำกับดูแลกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 กรณีที่กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในเรื่องใดหรือกำรปฏิบัติงำนอื่นใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม

จ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. เพื่อพิจำรณำให้มีกำรเชิญหรือด ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญเฉพำะเรื่องด้วยค่ำใช้จ่ำยของ ปตท. ได้ 
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 เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในที่พบว่ำมีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำส่ัง ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ให้แจ้งต่อ
ผู้บริหำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำส่ังให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. ด ำเนินกำรแก้ไข 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั ง ทั งนี  ต้องมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 

 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 

 ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย ทั งนี ต้องอยู่ในขอบเขต หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในระเบียบบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน พ.ศ. 2557 

ในปี 2557 มีกำรประชุม 15 ครั ง (ปกติ 12 ครั ง และนัดพิเศษ 3 ครั ง) โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำร
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกและหน่วยงำนบัญชีในกำรสอบทำนงบกำรเงินทุกไตรมำส  

9.2.1.2 คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัตจิัดตั งคณะกรรมกำรสรรหำ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร ปตท. 3 คน 

ทั งนี  ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปนี  

หมำยเหตุ   1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557  
 2. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 ท ำหน้ำทีค่ัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยช่ือเปน็กรรมกำรใหม่หรือสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

 ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 

ทั งนี   ได้ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำร  ดังนี  
1. คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตำมกฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั งสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  และก ำหนดวิธีกำรเสนอรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติ 
2. คณะกรรมกำรสรรหำสรุปผลกำรสรรหำและเสนอช่ือผู้มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำร ปตท. พร้อมเหตุผล

ประกอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
3. คณะกรรมกำร ปตท.พิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมรำยช่ือที่คณะกรรมกำรสรรหำน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ

แต่งตั งเป็นกรรมกำรหรือเพื่อเสนอรำยช่ือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั งเป็นกรรมกำรต่อไป 
ในปี 2557  มีกำรประชุม 6  ครั ง ทั งนี กำรพิจำรณำกรรมกำร จะค ำนึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมกำร ซ่ึงคู่มือกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของคณะกรรมกำร ไว้ว่ำ กรรมกำร
แต่ละคนต้องมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพที่จ ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของ ปตท. ควรประกอบด้วยผู้ที่มีควำมรู้ด้ำน

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  กรรมกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ธุรกิจพลังงำนปิโตรเลียมอย่ำงน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำยอย่ำงน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบัญชีและกำรเงินอย่ำง
น้อย 1 คน (Board Composition)  

9.2.1.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั งคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร 

ปตท.  3 ท่ำน  ทั งนี  ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน  ดังรำยช่ือต่อไปนี  
ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์  ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
2.  นำยวัชรกิติ วัชโรทัย   กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ : 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557   
 2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย    ด ารงต าแหนง่กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแตวั่นที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 ท ำหน้ำที่พิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่เป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล  และน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
ในปี 2557  มีกำรประชุม 1 ครั ง 
9.2.1.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนำยน 2547  โดยแต่งตั งจำก

กรรมกำร ปตท.  3  ท่ำน  ทั งนี  ณ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558  ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี   

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยดอน วสันตพฤกษ์               กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย    กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ   1.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตัง้แต่วันที่ 4 กันยายน  2557 
 2.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วนัที่ 4 กันยายน  2557  
โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

 เสนอแนวปฏบิัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
 ดูแลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 ทบทวนแนวทำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏบิัติของสำกลปฏิบัติ และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
 มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดขีอง ปตท.ใหค้ณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ีของ ปตท. 
 มอบนโยบำยและแนวปฏบิัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรควำมยั่งยืน (Sustatinability Management : SM)  

ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม(Corporate Social Responsibility : CSR) 
 ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำน SM และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท.  
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 วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติของ ปตท. 
ในปี 2557  มีกำรประชุม 5 ครั ง 
9.2.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมตัิจดัตั งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2556 และ 22 

พฤศจิกำยน2556 และ 31 มกรำคม 2557 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร ปตท.  อย่ำงน้อย 3  ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำนเป็นกรรมกำร
อิสระ  ทั งนี  ณ วันที่  5 กุมภำพันธ์ 2558  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี   

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำต*ิ     ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ กรรมกำร กรรมกำร 
3.  (อยู่ระหว่างการสรรหา) กรรมกำร - 

หมำยเหตุ  * นายคุรุจิต นาครทรรพ  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 4 กันยายน 2557 โดยลาออกจากการเป็น
กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 

                  1.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้รับแตง่ตั้งเป็นประธาน 
                      กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตัง้แต่วันที่ 30 มกราคม 2558   
โดยมีรองกรรมการผู้จดัการใหญก่ลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเปน็ Chief Risk Officer (CRO) ท าหน้าที่เลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
 ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ เป้ำหมำย

ทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC (ระดับจัดกำร) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 
 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ น รวมทั งแนวทำงกำร

ก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
ให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer (CRO)ให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ 

ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปตท.  เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็ว
ที่สุด  

 ประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั ง 
 ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำย  

 ทั งนี  กำรสอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ยังคงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน  โดยในปี 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีกำรประชุม 5  ครั ง 
9.2.2  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2557 ปตท. ไดน้ ำแบบประเมินผลกรรมกำรทั ง 4 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั งคณะ / แบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) / 
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั งคณะ)  ให้ที่ปรึกษำภำยนอก (PricewaterhouseCoopers)  พิจำรณำให้อย่ำง
ไม่เป็นทำงกำร ตำมที่หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด 
เพื่อที่ปรึกษำภำยนอก มำช่วยก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร  ทั งนี 
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สรุปได้ว่ำแบบประเมินทั ง 4 แบบดังกล่ำวยังคงมีควำมเหมำะสมเพียงพอส ำหรับใช้ในกำรประเมินผลกรรมกำร ปตท. ประจ ำปี 
2557 ได้ แต่ควรมีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมบำงรำยกำรเพื่อให้ครบสมบูรณ์มำกขึ น 

คณะกรรมกำร ปตท . ในกำรประชุมครั งที่  10/2557 เมื่อวันที่  24 ตุลำคม 2557  มีมติ เห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมกำร ปตท. ที่ได้ใช้ประเมินในปี 2556 ทั ง 4 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั งคณะ / แบบประเมินผล
คณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) / แบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั งคณะ)    ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้ประเมินคณะกรรมกำร ปตท. 
ประจ ำปี 2557  โดยได้มีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมบำงรำยกำรเพื่อให้ครบสมบูรณ์มำกขึ น เช่น หัวข้อนโยบำยคณะกรรมกำร (Board 
Policy ), แนวปฏิบัติของคณะกรรมกำร (Board Practices)  และกำรอบรมและพัฒนำ (Board Training and Development) รวมถึง
กำรมีจริยธรรม/จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics)  (กำรประเมินผลด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน) ด้วย โดยแบบประเมินผล
ทั ง 4 แบบ มีเกณฑ์กำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั งหมด ดังนี  

มำกกว่ำ 85% = ดีเยี่ยม 
มำกกว่ำ 75% = ดีมำก 
มำกกว่ำ 65% = ด ี
มำกกว่ำ 50% = พอใช ้
ต่ ำกว่ำ 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลกำรประเมินได้ ดงันี  
1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ   ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ นโยบำยคณะกรรมกำร (Board 

Policy)/  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของคณะกรรมกำร (Board 
Practices)/  กำรจัดเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (Board Meeting)/ กำรอบรมและพัฒนำ (Board Training 
and Development) (เพิ่มเติมในปี 2557) 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั งคณะ ในภำพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่
จัดท ำได้ดีเยี่ยม/เหมำะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 88.97% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบด้วย  6 หัวข้อ คือ ควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถอธิบำยกำรตัดสินใจได้ (Accountability)/ควำม
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ  (Responsibility)/กำร
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมเป็นธรรม และสำมำรถมีค ำอธิบำยได้  (Equitable Treatment)/ 
มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้  และมีกำรเปิดเผยข้อมูล  (Transparency)/ กำรมี
วิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำว (Vision to Create Long Term Value)/ กำรมี
จริยธรรม/จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรผลรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภำพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ำ
กรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจ ำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 95.71% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)   ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับ
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมกำร
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) รวมจ ำนวน 6 หัวข้อ 
เห็นว่ำกรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจ ำ  คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  เท่ำกับ 97.62%   
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4. แบบประ เมิ น ผลคณ ะกรรมการ เฉพ าะ เรื่ อ ง  (ป ระ เมิ น ทั้ งคณ ะ)   ประกอบด้ วย  4  หั วข้ อ  
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั งคณะ) ทั ง 4 คณะ รวมจ ำนวน 4 หัวข้อ 
เห็นว่ำ  ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ/เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ดังมีรำยละเอียด ดังนี  

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ  99.31%  
4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 100.00% 
4.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 95.14% 
4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 98.61% 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย

ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2557 เรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง และตำมคู่มือปฏิบัตสิ ำหรับผูต้รวจสอบภำยในและ
กรรมกำรตรวจสอบเพื่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่  1.1 
ภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง  โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคลและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ รวมทั งรำยงำนผลกำรประเมินปัญหำและ
อุปสรรคตลอดจนแผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร ปตท.  ทรำบทุกปี โดยในปี 2557 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ครั งที่ 10/2557 วันที่ 10 ตุลำคม 2557  มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผล
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) แบบประเมินผล
รำยบุคคล (ประเมินไขว้) และแบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ  ซ่ึงมีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)  และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ          นัดพิเศษครั งที่ 2/2557 วันที่ 28 
พฤศจิกำยน 2557  มีมติเห็นชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ประจ ำปี  2557  
ผลสรุปเป็นดังนี  
 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ  ควำมรู้

ทำงธุรกิจ  /  ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน /อ ำนำจหน้ำที่ / ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม / ควำมเข้ำใจ
ในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตรวจสอบ  / กำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติงำนและกำรประชุม 
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล 4 ระดับคือ  4  =  ดีเยี่ยม  /  3  =  ดีมำก  /  2  =  ดี  /  1  =  ควรปรับปรุง 

 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก-ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 3.69 

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  

 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบคุคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก-ดีเยี่ยม  คะแนน
เฉลี่ย เท่ำกับ 3.91  

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  /  บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  /  ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภำยใน
และผู้สอบบัญชี  /  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร  /  กำรรำยงำน  /  กำรรักษำคุณภำพ  โดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติเป็นประจ ำ / 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ /  2 = ปฏิบัติบำงครั ง / 1 = ไม่เคย
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ปฏิบัติ สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติเป็นประจ ำ คะแนนเฉลี่ย    
เท่ำกับ  3.97 

9.2.3  การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation) 
ส ำหรับกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำร ปตท.   ปตท. ได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้

รับทรำบนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  โครงสร้ำงทุน  ผู้ถือหุ้น  ผลกำรด ำเนินงำน  ข้อมูลระบบต่ำงๆ ที่
ใช้งำนภำยใน ปตท.  รวมทั งกฎหมำย  กฎเกณฑ์ต่ำงๆ  พร้อมทั งส่งมอบคู่มือส ำหรับกรรมกำร  ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำร ปตท. ให้กับกรรมกำร  ทั งนี   คู่มือกรรมกำร ประกอบด้วย 

คู่มือกรรมการ  :   
1. พระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกัด 
2. พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
3. พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
4. ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนบรษิัท 
5. หนังสือรับรองบรษิัท 
6. วัตถุประสงคข์องบริษทั 
7. ข้อบังคับบรษิัท 
8. ระเบียบบรษิัท (15 ระเบียบ) 
9. คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน  

ข้อมูลส าหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะน ำกำรด ำเนนิธุรกิจของ ปตท.  โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ ่
2. รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และผังโครงสร้ำงกำรจัดกำร 
3. Director Fiduciary Duty Check List 
4. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
5. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน 
6. ข้อแนะน ำกำรให้สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรจดทะเบียน 
7. Company Profile  บริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ฉบบัย่อ 
8. รำยงำนประจ ำป ี
9. รำยงำนทำงกำรเงิน  
10. รำยงำนควำมยั่งยืน ปตท.  
11. หนังสือธรรมำภิบำล 
12. หนังสือ PTT The S-Curve Story 
13. วำรสำรหุ้นกู ้
14. วำรสำรบ้ำนเรำ (PTT Spirit) 
15. บทควำม แฉ ควำมจริง…แปรรูปรัฐวิสำหกิจ 

ในปี 2557 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  น ำเสนอข้อมูล ปตท.  โดยบรรยำยชี แจงให้กับ
กรรมกำรใหม่เกี่ยวกับนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ำเสนอภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำร
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ด ำเนินงำนให้กรรมกำรใหม่ได้เห็นภำพที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมกำรและข้อมูลส ำหรับกรรมกำรตำมรำยกำรข้ำงต้น  
รวม 3  ครั ง  

9.2.4 การพัฒนากรรมการ ปตท.  
  การอบรม/สัมมนา 

 คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ (ดังรำยละเอียดตำมข้อมูลในประวัติของแต่ละท่ำน)  โดย
กรรมกำร ปตท. ส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ( IOD) แล้ว โดย ปตท.ให้
กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรให้กรรมกำรพิจำรณำเข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และสถำบันอื่น 
ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงกำรจัดให้คณะกรรมกำรได้ดูงำนจำกหน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนตำมควำม
เหมำะสม  ท ำให้เกิดมุมมองควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท.  

ในปี 2557 มีกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ ดังนี  

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์

- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness”  
- กำรเยี่ยมชมและดูงำนเกี่ยวกับกำรท ำงำนของแท่นผลิตก๊ำซธรรมชำติของ บรษิัท 

ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
- กำรดูงำนด้ำนพลังงำนทดแทน ณ สำธำรณรัฐโปรตุเกส และประเทศฝรั่งเศส 
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์

- Director Accreditation Program (DAP 112/2014) 
- กำรประชุมระดับชำติ ครั งที่ 5 หวัข้อ “Tackling Corruption through Public-Private 

Collaboration” 
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย  

- กำรประชุมระดับชำติ ครั งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private 
Collaboration” 

- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ฟังบรรยำยเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”   

 นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์  
- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
-  ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  - สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 นำยคุรุจติ นำครทรรพ 
- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ฟังบรรยำยเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”  จัดโดย ปตท.สผ.     
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่                                       

 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 

- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่น 5 ปี 2557  

สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่
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รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

 นำยวิชัย อัศรัสกร 

- กำรประชุมระดับชำติ ครั งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private 
Collaboration” 

- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ฟังบรรยำยเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”  
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ 

- กำรประชุมระดับชำติ ครั งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private 
Collaboration” 

- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ฟังบรรยำยเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”   
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 
- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 นำยดอน วสันตพฤกษ ์

- กำรประชุมระดับชำติ ครั งที่ 5 หวัข้อ “Tackling Corruption through Public-Private 
Collaboration” 

- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ฟังบรรยำยเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”   
- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ - สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 

 นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม - สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ฟังบรรยำยเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”  

 

 นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร 
- สัมมนำหัวข้อ “Board Effectiveness” 
- ฟังบรรยำยเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”   

นอกจำกนี  ฝ่ำยจัดกำรยังได้น ำเสนอข้อมูลที่ส ำคัญ เช่น กำรด ำเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจต่ำงๆ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
กำรจัดซื อน  ำมันและกำรขำยก๊ำซ และสถำนกำรณ์รำคำน  ำมันในตลำดโลก เป็นต้น โดยจัดกำรประชุมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
(Board Briefing)  ตลอดทั งปี 2557 อีกด้วย 

 การเย่ียมชม/ดูงาน 

ปตท.  มีนโยบำยที่จะจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงำน กำรปฏิบัติงำนจริง  ทั งในประเทศและต่ำงประเทศให้กับกรรมกำร
เป็นระยะ ๆ  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจธุรกิจยิ่งขึ น สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่ได้รับมำช่วยในกำรพิจำรณำเรื่องพลั งงำน
ของ ปตท. และของประเทศได้  

ในปี 2557  กำรเดินทำง ไปดูงำนของคณะกรรมกำร ปตท. ดังนี  
1. กำรศึกษำดูงำนด้ำนพลังงำน สำธำรณรัฐตรุกี และประเทศกรีซ 
 กำรดูงำนบริษัท  RES  ANATOLIA สำธำรณรัฐตรุกี ซ่ึงเป็นบริษัทดำ้นพลังงำนทดแทน เน้นกำรด ำเนินงำนด้ำน

โรงไฟฟ้ำพลังลม และโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์   โดยสำธำรณรัฐตุรกี  มีกำรใช้พลังงำนจำกก๊ำซฯ อยู่ที่
ประมำณร้อยละ 70 จำกพลังงำนน  ำและถ่ำนหินประมำณร้อยละ 20-25 และส่วนที่เหลือคือ กำรพึ่งพำพลังงำน
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ทดแทน  แต่เนื่องจำกประเทศนี ไม่มีแหล่งก๊ำซธรรมชำติ  จึงมีกำรน ำเข้ำก๊ำซฯ ผ่ำนทำงระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำก
ประเทศรัสเซีย อิหร่ำน เป็นต้น  ดังนั นรัฐบำลจึงพยำยำมส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนโดยให้กำรสนับสนุน
ด้ำนรำคำ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนให้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ และมีเป้ำหมำยหลักใน 10-15 ปีข้ำงหน้ำ คือ 
ต้องกำรลดกำรพึ่งพำกำรใช้ก๊ำซฯ ลดลงร้อยละ 30  และมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจพลังงำนลมเพิ่มขึ นร้อยละ 30 
เช่นกัน  ทั งนี  ในปี 2023 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยผลิตไฟฟ้ำอยู่ที่ 20,000 เมกะวัตต์  

 กำรเยี่ยมชม Wastewater Treatment Plant (WWTP)  ของเกำะซำนโตรินี  ประเทศกรีซ   ซ่ึงเป็นกระบวนกำร
บ ำบัดน  ำเสียภำยในเกำะ  ได้รับทรำบวิธีกำรจัดกำรภำยในท้องถิ่นและประชำชนมีควำมใส่ใจ  ให้ควำมร่วมมือ
กับผู้บริหำรชุมชน เพื่อให้เกิดกำรรักษำส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  โดยกระบวนกำรบ ำบัดน  ำเสียของเกำะฯ เป็น
กระบวนแบบธรรมชำติ ใช้แบคทีเรีย ปูนขำวและคลอรีนในกำรบ ำบัด ซ่ึงของเสียที่แยกออกมำได้จะน ำไปฝัง
กลบในพื นที่ที่จัดไว้ภำยในเกำะบริเวณที่ห่ำงไกลจำกชุมชน แต่จะไม่สำมำรถน ำไปใช้ทำงกำรเกษตรได้ 
เนื่องจำกมีประเด็นเรื่องกำรขอใบอนุญำตของประเทศกรีซ  ส่วนน  ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัดแล้วใสสะอำด จะ
ถูกน ำปล่อยลงทะเล    

  กำรดูงำนดังกล่ำวเป็นประโยชน์ส ำหรับคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชำญจำกบริษัท
พลังงำนชั นน ำในต่ำงประเทศ ท ำให้เข้ำใจสถำนกำรณ์พลังงำน นโยบำยภำครัฐด้ำนพลังงำนของประเทศอื่น เพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกลยุทธ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแนวโน้มธุรกิจพลังงำนทำงเลือก 

  2.  กำรเยี่ยมชม/ ดูงำนกำรท ำงำนของแท่นผลิตก๊ำซธรรมชำติของบริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) (ปตท.สผ.) ที่อ่ำวไทย จังหวัดสงขลำ น ำโดยประธำนกรรมกำร (นำยปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์) พร้อมด้วย
คณะกรรมกำร ปตท.  โดยได้เดินทำงไปที่แท่นผลิตฯ ของโครงกำรอำทิตย์ และศึกษำกำรท ำงำนของแท่นผลิต 

  3. กำรดูงำนด้ำนพลังงำนทดแทน ณ สำธำรณรัฐโปรตุเกส  และประเทศฝรั่งเศส    
 กำรดูงำนบริษัท WavEC Energy Center เมืองลิสบอน สำธำรณรัฐโปรตุเกส   ซ่ึงเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก ำไร 

(non-profit association) โดยมุ่งเน้นวิจัยโครงกำรกำรใช้พลังงำนทำงเลือกชำยฝั่งทะเล (Offshore/marine 
Renewables Energy) ด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรกำรวิจัย เป็นที่ปรึกษำ และวิเครำะห์ทำงด้ำนเทคนิคเพื่อพัฒนำ
อุตสำหกรรม marine renewable energy  ซ่ึงรำยได้ของบริษัทส่วนใหญ่มำจำกกำรวิจัยและพัฒนำ  บริษัทฯ ได้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพลังงำนลม พลังงำนน  ำ ในหลำยๆ ประเทศ ทั งในและนอกทวีปยุโรป อำทิ สเปน 
เกำหลีใต้  

             ทั งนี บริษัทฯ ได้แนะน ำว่ำประเทศไทย เป็นพื นที่ที่ควรศึกษำในกำรพัฒนำพลังงำนจำกอุณหภูมิของน  ำทะเล 
   (Ocean Thermal Energy Conversion: OTEC) ซ่ึงสำมำรถน ำพลังงำนไปใช้ในระบบปรับอำกำศได้ 

 กำรดูงำน Museu da Electricidade at Lisbon เมืองลิสบอน สำธำรณรัฐโปรตุเกส  โดยเป็นโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินแห่ง
แรกของประเทศ สร้ำงขึ นตั งแต่ปี 1908-1972 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำให้กับชำวเมืองลิสบอน และบริเวณใกล้เคียง  
ปัจจุบันท ำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ผู้บรรยำยเป็นนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัยคณะวิศวกรรมศำสตร์ เพื่อให้ควำมรู้
เกี่ยวกับ ประวัติศำสตร์ของโรงไฟฟ้ำ มำตรฐำน  ควำมปลอดภัยของโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินยุคก่อน และขั นตอนกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน  เป็นต้น รวมทั งมีแบบจ ำลองพลังงำนทำงเลือกในรูปแบบต่ำงๆ  

  กำรรับฟังข้อมูลบริษัทลูกของ PTTGC คือ บริษัท Vencorex  
o บริษัท Vencorex เป็นบริษัทผู้ผลิตและเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีในกำรผลิต Isocyanate ที่มีบทบำท

ส ำคัญในตลำดยุโรป โดยเฉพำะเคมีภัณฑ์ในกลุ่ม Toluene diisocyanate (TDI),  Hexamethylene 
diisocyanate (HDI) และ HDI Derivatives ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตพลำสติกโพลียูรี เธน 
(Polyurethane, PU) ที่มีคุณสมบัติเหมำะส ำหรับกำรผลิตโฟมและสำรเคลือบในอุตสำหกรรมยำนยนต์
และส่ิงก่อสร้ำง โดยบริษัทมีเป้ำหมำยดังนี    



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(9) หน้ำที่ 28 
 

1. วำงรำกฐำนในกำรต่อยอดสู่ธุรกิจ โพลียูรีเทน (Polyurethane - PU)  
2. สนับสนุน Vencorex ในประเทศฝรั่งเศสให้เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ Isocyanate 
3. ขยำยฐำนกำรผลิต TDI, HDI และ HDI Derivatives มำที่ทวีปเอเชีย เพื่อรองรับควำมต้องกำร

ของตลำดที่เพิ่มมำกขึ นในอนำคต 
 กำรรับฟัง ข้อมูลโครงกำรในแอฟริกำ  ของ  PTTEP 

o โครงกำร Algeria Hassi Bir Rekaiz (HBR) ของ ปตท.สผ. (แปลงฮำสสิ เบอร์ รำเคซ) ตั งอยู่บนบกทำง
ตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย มีพื นที่ 5,378 ตำรำงกิโลเมตร มีผู้ร่วมทุนประกอบด้วย ปตท.สผ.  
24.5%   (ผู้ด ำเนินกำร),   SONATRACH  (the Algerian National Oil and Gas Company:บริษัทน  ำมัน
แห่งชำติของประเทศแอลจีเรีย) 51% และ CNOOC Limited (China's largest producer of offshore 
crude oil and natural gas: บริษัทผลิตปิโตรเลียมนอกชำยฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน) 24.5% โดย
ได้เห็นภำพกำรส ำรวจแหล่งพลังงำนดังกล่ำวว่ำ ผู้ปฎิบัติงำนต้องท ำงำนภำยใต้ควำมเส่ียงอย่ำงมำก 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ภำยในประเทศ 

 กำรดูงำน Solar Farm เมือง Les Mées  ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงบริษัท Siemens และ Eco Delta Development  ได้
พัฒนำร่วมกัน โดยใช้เนื อที่ประมำณ 70 เฮกตำร์  แผงโซลำร์เซลล์ประมำณ 112 ,000 แผง โดยผลิตไฟฟ้ำได้
ประมำณ 30 เมกะวัตต์ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำได้ 12,000 ครัวเรือน ซ่ึงเป็นพลังงำนทำงเลือก
ที่มีประโยชน์  สำมำรถช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้   

นโยบำยในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรได้เพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับทิศทำงกำรใช้พลังงำนของประเทศต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนั น 
ท ำให้คณะกรรมกำรได้ศึกษำเปรียบเทียบกับกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนพลังงำนของประเทศไทย รวมทั งเปิดโอกำสให้กรรมกำรได้
ติดตำมข้อมูลและควำมก้ำวหน้ำในธุรกิจพลังงำน พร้อมทั งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เช่ียวชำญจำกบริษัทพลังงำนชั นน ำระดับ
โลกในต่ำงประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในกำรขยำยกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่ำงประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในอนำคต โดยข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงที่คณะกรรมกำรได้รับจำกกิจกรรมนี  จะมีส่วนช่วยให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจพลังงำนในระดับโลกได้เป็นอย่ำงดี และจะช่วยในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่
เหมำะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป  
9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
9.3.1  กรรมการอิสระ 

9.3.1.1  คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ  
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเสนอคือกำรก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำร ปตท .ใหม่ ซ่ึงเข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และก ำหนดบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระไว้  รวมทั งได้จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
อิสระของ ปตท. ซ่ึงลงนำมโดยประธำนกรรมกำร เมื่อวันที่ 21 มกรำคม  2556  ดังนี  

-  คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  

(1)   ถือหุ้นไม่เกิน 0.5%  ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดใน ปตท.  บรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม หรอืนิติบคุคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง โดยให้นบัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวข้องด้วย  
(ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หมำยถึง บคุคลตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย)์ 
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(2)  ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน/พนักงำน/ลูกจ้ำง/ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของ ปตท.  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดี ยวกัน หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
(ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั ง)  

(3)  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย  

         (4)  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ ปตท.  
   (ก)  ลักษณะควำมสัมพันธ ์

 ควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน เช่น ที่ปรึกษำ กฎหมำย ทีป่รึกษำทำงกำร
เงิน ผูป้ระเมนิรำคำทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ 
 กรณีผู้สอบบัญชี:  ห้ำมทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน: มูลค่ำรำยกำรเกิน 2 ล้ำนบำทตอ่ป ี

 ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ/ทำงธุรกิจ (ใช้แนวทำงในท ำนองเดียวกับข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง
กันของตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เป็นธุรกรรมปกต ิ
รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริกำร และรำยกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ : มูลค่ำรำยกำร ≥ 20 ล้ำนบำท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั งนี  ในกำรพิจำรณำมูลค่ำรำยกำรให้รวมรำยกำรที่เกิดขึ นในระหว่ำง 6 เดือน 
ก่อนวันที่มีกำรท ำรำยกำรในครั งนี ด้วย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะควำมสัมพันธ์ตำม (ก) กับนิติบุคคล บคุคลที่ถือว่ำเข้ำข่ำยไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่
กรรมกำร (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ) และ ผู้บริหำรหรือ partner ของนติบิุคคลนั น 

(ค) ก ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมคีวำมสัมพันธ์ตำม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั ง 
(ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจ ำเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดขึ นอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ อำจมคีวำมสัมพันธ์เกินระดบันัยส ำคัญที่ก ำหนด ในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร ปตท. ก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์  โดย ปตท.  ต้องเปิดเผยควำมสัมพันธ์
ดังกล่ำวของกรรมกำรรำยนั นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 
56-2) ของ ปตท. และหำกต่อมำ ปตท. จะเสนอกรรมกำรอิสระนั น เพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง  ปตท. 
จะต้องเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ในวำระเลือกตั งกรรมกำรด้วย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั งขึ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ ปตท. ผู้ถือหุน้รำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง ปตท.  

(6)  ไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเปน็อิสระได ้
(7) กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำม (1) – (6) อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ปตท. ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บรษิัทร่วม บริษทัย่อยล ำดับเดียวกันหรือนิตบิุคคลที่มคีวำมขัดแย้ง โดย
มีกำรตัดสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ทั งนี  ในกรณีที่กรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน  ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว และค่ำตอบแทนรวม ที่กรรมกำรอิสระรำยนั นได้รับในแบบ 
56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

-  บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเรื่องที่ส ำคัญและเปน็ประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุน้ และผูถ้ือหุ้นรำยย่อยต่อคณะกรรมกำร ปตท.  และ/

  หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่แล้วแต่กรณี 
 (2) ให้ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ปตท. ที่พึงปฏบิัติ รวมทั งให้ควำมคิดเห็นตำม

 บทบำทและหน้ำทีข่องกรรมกำรอิสระที่พึงปฎบิัติเพื่อประโยชน์ตอ่  ปตท.   ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรำยย่อย  
 (3) สอบทำนให้ ปตท. ปฏบิัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักรรมกำรอิสระ รวมถึงทบทวนนิยำมกรรมกำรอิสระให้มี

 ควำมเหมำะสมและครบถ้วนตำมกฎหมำย  
 (4) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำยโดยจะต้องไม่มีผลต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ 
 (5) วำระของกรรมกำรอิสระเริ่มตั งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 ของ ปตท. และพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระเมื่อขำดคุณสมบัติตำมนิยำมดังกล่ำว หรือพ้นจำกต ำแหน่ง
 กรรมกำร ปตท.  

 (6) กรรมกำรอิสระต้องประชุมอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง 

9.3.1.2  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ ่
เพื่อให้กำรแบ่งแยกหน้ำที่ในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยของ ปตท. และกำรบริหำรงำนประจ ำของ ปตท. ออกจำกกัน และ

เพื่อให้กรรมกำรท ำหน้ำที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปตท. จึงก ำหนดให้ประธำน
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เปน็คนละบุคคลกันเสมอ ประธำนกรรมกำรต้องคอยสอดส่องดูแล
กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน 
โดยให้เป็นหน้ำทีข่องประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำร 

ปัจจุบันประธำนกรรมกำร ปตท. เป็นกรรมกำรอิสระ มีภำวะผู้น ำสูง ท ำหน้ำที่ดูแลกรรมกำรมิให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลของฝ่ำย
บริหำร โดยท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมทั งในกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม มีประสิทธิภำพ 
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฎิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด 

9.3.1.3  ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ  
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมนัดพิเศษครั งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม 2557 มีมติแต่งตั งนำยปิยสวัสดิ์  

อัมระนันทน์ กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนกรรมกำร ซ่ึงเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 
2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และท ำให้กำรท ำงำนของประธำนกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระ รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อย่ำงเป็นธรรม  
9.3.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.2.1  การสรรหากรรมการ  
(วิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำร รายงานไว้ภายใต้หมวดการก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ  “9.1.2.1 การเสนอ

วาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ”  และ “9.2.1.2 คณะกรรมกำรสรรหำ” แล้ว) 
9.3.2.2   การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด/การสืบทอดต าแหน่ง 
เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ดังนั นกำรสรรหำและแต่งตั งต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  จึงต้อง

ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรีและด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จัตวำ โดยให้คณะกรรมกำร ปตท. ตั งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมส ำหรับเป็น
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ผู้บริหำร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บริหำรซ่ึงเปน็
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผู้ที่มีควำมเหมำสมแล้ว
ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำแต่งตั ง โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหำรเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง สัญญำ
จ้ำงมีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรจะจ้ำงผู้บริหำรเดิมต่อหลังจำกครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำง ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจ้ำงเกินสองครำวติดต่อกันไม่ได้   

ทั้งนี้ ข้อมูลการสบืทอดต าแหน่งส าหรับผู้บริหารได้รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หวัข้อ “8.5 พนักงาน” 
ข้างต้นแล้ว 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 กลไกการก ากับดแูล 

 ปตท. ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยจัดท ำเป็นคู่มือ PTT Way และก ำหนดแนว
ปฏิบัติ  PTT Way of  Conduct  ซ่ึงเป็นกำรรวบรวม ประมวล กระบวนกำรท ำงำนในมิติต่ำงๆ ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้
สอดคล้องและประสำนเป็นหนึ่งเดียวกันในกระบวนกำรท ำงำน โดยจะเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำร ปตท. ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทในกลุ่ม ปตท. และผู้จัดกำรใหญ่บริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเกิด
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทต่ำงๆ ในกลุ่ม ปตท. ในทิศทำงเดียวกัน สอดคล้องและสนับสนุนกำรท ำธุรกิจซ่ึงกัน
และกัน เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน  ซ่ึงจะผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยระยะยำวที่วำงไว้และประสบควำมส ำเร็จและ
เติบโตอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
 รวมทั งได้มีกำรก ำหนดบทบำทและหน้ำที่ของบุคลำกรผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร  อันเป็นแนวทำงในกำร
ปฎิบัติที่ควรยึดในกำรบริหำรงำนบริษัทต่ำงๆ ในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตำมพันธกิจ  
 บทบำทหลักในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย 

บทบำทของคณะกรรรมกำร ปตท. มีดังนี  
 - กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ทศิทำง กลยุทธ์และนโยบำย 
  - กำรแต่งตั งฝ่ำยบรหิำรรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ  
 - กำรติดตำมและรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผูท้ี่ส่วนได้เสีย 
 - ตั งมั่นในหลักธรรมำภิบำล   

บทบำทของฝ่ำยจดักำรจะมหีน้ำที ่
 -สร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกลยุทธแ์ละนโยบำยของกลุ่ม ปตท. กับบริษัทให้เป็นรปูธรรมทำงปฎิบัติ  
 -บริหำรจัดกำรบรษิทัให้มผีลกำรด ำเนินงำนเปน็ที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น 

บทบำทของเลขำนุกำรบริษทัจะมหีน้ำที ่
 -ส่งเสริมกำรปฎิบัตหิน้ำทีข่องกรรมกำรบริษัทและผูจ้ัดกำรใหญ่ 
 -รับผดิชอบงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท (Compliance) 
 -จัดท ำระบบควบคุมภำยใน (Internal Control)  

บทบำทของผู้ถือหุน้ จะมหีน้ำที ่
 -เลือกและตรวจสอบกำรปฎิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรของบรษิทั 
 -ร่วมก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิัท 
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กำรแบ่งกลุ่มงำนในกำรบรหิำรจดักำรแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 •  ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย 

- ระดบัส ำนักงำนใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเนน้ด้ำนกำรก ำกับดแูล และ Share service โดยก ำหนดนโยบำย
กลุ่ม ปตท.ให้มคีวำมสอดคล้อง 

- ระดับแกนน ำกลุ่ม (COO/ BG) มีบทบำทในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ติดตำมกำรปฏิบัตงิำนของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด เพื่อที่จะมุง่สู่กำรปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ สร้ำงพลังร่วม 

 • ระดับปฏิบัติกำรในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ Business Unit และ บริษทัภำยใต้ Business Unit มุ่งปฏบิัติงำนในธุรกิจตนเองให้
 เป็นเลิศ  บรรลุผลส ำเร็จ น ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลของกลุ่มปตท. ไปบูรณำกำรร่วมกับกำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำนของ
 ตนใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 กำรบริหำรจดักำรระดับองค์กร (Corporate Level) และระดบัปฏบิตัิกำร (BU/Flagship)จะเชื่อมโยงกัน ผ่ำนกำรกลไกกำร
ก ำกับดูแล ได้แก่                     

• ระเบียบบรษิัท 
 • กำรถ่ำยทอดนโยบำยฯ เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัตโิดยผูบ้ริหำร ปตท. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรอืด ำรงต ำแหนง่ 
   ผู้บริหำรสูงสุดบรษิัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงำน ปตท. ปฏิบัตงิำนsecondment บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 • กำรเชื่อมโยง และผลักดันใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย โดยผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
 • หน่วยงำนบรหิำรบรษิัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ จะท ำหน้ำที่ถ่ำยทอด ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และประเมนิกำร 
    ผลักดันนโยบำยต่ำงๆ กับบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดบทบำท หน้ำที ่และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูงสุดของบรษิทั ใน
กลุ่ม ปตท. รวมถึง 
 • หลักเกณฑ์ตำมระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
 • หลักกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 • หลักปฏิบตัิกำรต่อต้ำนทจุริต ก ำกับโดยคณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บรหิาร 

ในปี 2557 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 43 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ         
7 บริษัท) โดยประมำณร้อยละ 29 ของก ำไรสุทธิ ปตท.ในปัจจบุันมำจำกบริษทัในกลุ่ม ปตท.ดังนั น ปตท. จึงได้ให้ควำมส ำคัญและ
ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้ำงให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน  
(Synergy)  ด้วยกำรเสนอแต่งตั งให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของ ปตท. ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อก ำกับดูแลให้
บริษัทดังกล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบำยของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   ทั งนี  วัตถุประสงค์ของกำรเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นมีดังนี  

1) เพื่อก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตำม ประเมินผลภำพรวม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ ปตท. ในทิศทำงเดียวกันกับ ปตท. และมี
มำตรฐำนใกล้เคียงกัน 

2) เป็นกำรสร้ำง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้เกิดกำรประสำนประโยชน์และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย 

3) เพื่อน ำประสบกำรณ์ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  กำรน ำควำมรู้ด้ำนกำรเงินไปช่วยปรับปรุง
พัฒนำด้ำนบัญชี  กำรเงิน  ให้บริษัทนั นๆ ด ำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่ำงเข้มแข็งซ่ึงรวมถึงกำรไปช่วยเหลือ
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท.  รวมทั งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้ไปท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรก ำกับ
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ดูแลบริษัทชั นน ำเหล่ำนั นให้กลับมำช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี  เพื่อ
เสริมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจให้กับ ปตท.ด้วย 

4) ถือเป็นหน้ำทีห่นึ่งในกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บรหิำร 
ทั งนี  ปตท. ก ำกับดูแลให้มีกำรพิจำรณำแต่งตั งผู้บริหำรหรือบุคคลภำยนอกจำกบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรที่

กระทรวงกำรคลัง (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็นรัฐวิสำหกิจตำม พรบ. คุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจฯ จัดท ำขึ น ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรอื่นของรัฐวิสำหกิจนั น ทั งนี   ณ 5 กุมภำพันธ์ 2558 
ปตท. มี กรรมกำรที่อยู่ในบัญชีรำยช่ือ Director’s Pool รวม 7 รำย และก ำกับดูแลให้ผู้บริหำร ปตท. และบุคคลภำยนอกที่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสำหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลดควำม
เสี่ยงด้ำนกำรขัดกันทำงผลประโยชน์และก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2554 เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตของรัฐวิสำหกิจเรื่องกำรแต่งตั งข้ำรำชกำรระดับสูงหรือบุคคลด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหลำยแห่ง ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แห่งชำติ (ปปช.)  

9.5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   
9.5.1  ระบบการควบคุมภายใน 

ปตท. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นให้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุ มภำยในที่
ครอบคลุมทุกกิจกรรมและในหลำยมิติอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกรและกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน (Operational Excellence) กำรรำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชีและ
รำยงำนอื่นๆ ที่มีควำมถูกต้องเช่ือถือได้ (Reporting) และมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ ปตท.  อย่ำงเคร่งครัด (Compliance)  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินผล และกำรรำยงำน
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของ ปตท.  ในภำพรวม  

ปตท. ก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนควบคุมภำยในเพื่อด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของ
องค์กร ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ซ่ึงก ำหนดให้
หัวหน้ำหน่วยงำนทั งรำชกำรและรัฐวิสำหกิจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละครั ง ทั งนี  คณะกรรมกำร ปตท. ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงจัดท ำขึ นโดยฝ่ำยบริหำรและส ำนักตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีโดยมี
สำระส ำคัญ ดังนี   

(1) สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ (Control Environment) 
ในภำพรวม ปตท. มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในที่ดี มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหำรได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม  เป็น
ตัวอย่ำงที่ดี (Role Model)  และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี    

- ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม  (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักมำตรฐำนสำกล 
รวมถึงกำรเปิดเผยเกี่ยวกับกำรขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจกำรขององค์กร (Conflicts of Interest)  เพื่อป้องกันกิจกรรมที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี 
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โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงค ำมั่น
สัญญำในกำรน ำนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

- กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่มีลักษณะของกำรกระจำยอ ำนำจ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว เหมำะสม
และสอดคล้องกับสภำพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีกำร
ก ำหนดตัวชี วัด  (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั งมีกำรทบทวนเป้ำหมำยประจ ำปีซ่ึงพนักงำนทุกคนทรำบถึงบทบำท  
อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของตน  

- ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีเปน็ส่วนหนึ่งของวิสัยทศัน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร โดยมีเป้ำหมำย
ที่จะให้ ปตท. เปน็บรษิัทที่เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยนื (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันใหเ้ป็นบรษิัทพลงังำนไทยข้ำมชำติ
ชั นน ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภำพเป็นเลศิ (High Performance Organization : HPO) มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance : CG)  

(2) จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
ปตท. ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม  (Code of 

Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจฯตำมหลักมำตรฐำนสำกลไว้ในคู่มือ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ และก ำหนดให้กำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณมีควำมผิดทำงวินัย 

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสำระส ำคัญดังนี  
1. เคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิมนษุยชนสำกล 
2. เป็นกลำงทำงกำรเมือง  
3. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 
4. รักษำควำมลับ และไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
5. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และรับผิดชอบต่อผู้บรโิภค  
6. แข่งขนัอย่ำงเสรี เป็นธรรม  
7. มีกระบวนกำรกำรจัดซื อที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อคูค่้ำอย่ำงเปน็ธรรม  
8. รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม 
9. สนับสนุนสิทธิของพนักงำน และสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
10. จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรปฏิบตัิต่อเจ้ำหนี  
11. มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มปีระสิทธภิำพ 
12. มีแนวทำงปฏบิัตใินกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
13. รักษำควำมปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนำมัย และรักษำส่ิงแวดล้อม 
14. เคำรพทรัพย์สินทำงปัญญำ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในทำงทีถู่ก  

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ปตท. ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of 

Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำร ปตท.ได้
ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่ำนั น  และถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงกำรมี
ส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกดิ
ควำมขัดแย้งในด้ำนควำมภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวำงกำรปฏบิัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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หรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือควำมเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว  และต้อง
ไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องด ำเนินกำรให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องไม่มีอ ำนำจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั นๆ  

(4) การจัดท ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.  
ปตท. ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน ต้องจัดท ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์กับ ปตท.โดยใช้แบบฟอร์มรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรที่สงสัยว่ำจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ 
ปตท.และในกำรอนุมัติใดๆ ส ำหรับกรณีดังกล่ำวต้องยึดถือหลักกำรไม่ให้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดพิเศษผิดไปจำก
ปกติ  ถือเป็นกระบวนกำรควบคุมภำยในของ ปตท. รวมทั งได้ก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำว ทั งนี ในปี 2557 ได้ ด ำเนินกำรให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
พนักงำนทุกคนจัดท ำรำยงำนในช่วงต้นปีซ่ึงสรุปผลไม่พบรำยกำรขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญ  โดยในแบบกำรเปิดเผยรำยกำรขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นกำรยืนยันกำรรับทรำบว่ำ กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ ปตท. เข้ำลักษณะแห่งควำมผิดทำงวินัย ต้องพิจำรณำโทษวินัยตำมขั นตอนกำรลงโทษ และควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ 

(5) การจัดท ารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 คณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรมีส่วนได้เสียในระดับกรรมกำร และเช่นเดียวกับผู้บริหำรระดับสูงได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแบบรำยงำนดังกล่ำวประจ ำปีครบทุกรำย และจัดส่งให้เลขำนุกำรบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั งท ำส ำเนำส่งประธำน
คณะกรรมกำร ปตท. และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อใช้ในกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์  อนึ่ง ในระหว่ำงปีไม่มีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลเกี่ยวข้อง 

(6) การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย ์
เพื่อก ำกับดูแลด้ำนกำรใช้ข้อมูลภำยใน  ปตท.ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ปตท.และผู้บริหำร ซ่ึงหมำยรวมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ปตท.จะต้องแจ้งให้ ปตท.ทรำบ และรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ  59 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันที่ซื อ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทั ง 
ปตท. ได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเปิดเผย/รำยงำน กำรซื อ/ขำย/โอน เปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อ
คณะกรรมกำร ปตท. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประชุมประจ ำเดือน โดยก ำหนดเป็นวำระปกติในปฏิทินกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท.ไว้ล่วงหน้ำ 

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดำห์ก่อนวันปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษัทจะท ำหนังสือแจ้งกรรมกำร ผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน ไม่ ให้เปิดเผยข้อมูลภำยในแก่
บุคคลภำยนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และห้ำมซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน  ส ำหรับงบไตรมำส และ 60 
วัน ส ำหรับงบประจ ำปี (ตั งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ)  คือ ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน   
เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ  ทั งนี   ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำกรรมกำรและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด  โดยในปี 2557 ได้มีกำรแจ้งกรรมกำรและผู้บริหำร  จ ำนวน 4 ครั ง คือ ห้ำมซื อ/ขำย/โอนหุ้น ปตท.  (1) ระหว่ำง
วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่  28 กุมภำพันธ์ 2557  (2)ระหว่ำงวันที่  1 เมษำยน ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม  2557   (3)ระหว่ำงวันที่ 1 
กรกฎำคม ถึงวันที่14  สิงหำคม 2557  และ  (4) ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2557  
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รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ปี 2556 และปี  2557  

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค. 
2556 

ณ 31 ธ.ค. 
2557 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

2.  นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

3.  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

4.  นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

5.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

6.  นำยคุรุจติ นำครทรรพ* N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

8.  นำยวิชัย อัศรัสกร N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

9.  พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

10.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 4 กันยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

11.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

12.  นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 210,800 130,800 (80,000) (ในปี 2557 มีรำยกำรขำยหุ้น ปตท.  
ออกบำงส่วน จ ำนวน 80,000 หุ้น) 

13.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั งใหม ่

ตั งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

14.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร – – – แสดงข้อมูลไว้ใน 
ตำรำงกำรถือหลักทรัพย์ของผู้บริหำร ปตท. 
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รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค. 
2556   

ณ 31 ธ.ค. 
2557 

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  
นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์ 218,090 

N/A N/A ครบวำระ 
เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2557 คู่สมรส 40,600 

2.  นำยปำนปรีย์  พหทิธำนุกร – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

3.  นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

4.  นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

5.  นำยสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจรญิ – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

6.  นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

7.  นำยอินสอน  บัวเขียว – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

8.  ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

9.  นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

10.  นำยสมชัย  สัจจพงษ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

11.  พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

12.  พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ    – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

13.  นำยพรชัย รุจิประภำ      – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

14.  นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ – N/A N/A 
ลำออก 

เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

15.  นำยมนตรี  โสตำงกูร – – – 
พ้นจำกต ำแหน่ง 

เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ปี 2556 และปี 2557  

ล า
ดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ ณ 31 
ธ.ค.  
2556 

ณ 31 
ธ.ค. 2557 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 
คงเหลือ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลือ 

1.  
นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร 60,000 60,000 – 52,600 – 27,600 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 

ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

และคู่สมรส 2,000 2,000 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

2.  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต 25,500 25,500 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

3.  นำยสุรงค์  บูลกุล 118,183 118,183 – 63,300 – 33,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

4.  นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ 10,563 63 5,000 
(15,500) 60,800 – 31,800 – 

(ในปี 2557 มีรำยกำรซื อ/ 
ขำยหุ้น ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่มจ ำนวน5,000 หุ้น 
- ขำยหุ้นออกบำงส่วน  
  จ ำนวน 15,500 หุ้น 

5.  
นำยสรัญ  รังคสิร ิ 0 0 – 56,900 – 30,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 

ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

และคู่สมรส 0 0 – N/A N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

6.  นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์ 8,334 4,334 (4,000) 38,500 – 20,400 – 
(ในระหว่ำงปี 2557 มีรำยกำร
ขำยหุ้น ปตท. ออกบำงส่วน 
จ ำนวน 4,000 หุ้น) 

7.  
นำยชำครีย์  บูรณกำนนท ์ 44,108 44,108 – N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 

ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

และคู่สมรส 11,300 11,300 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

8.  นำยชวลิต พันธ์ทอง 0 0 – N/A N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

9.  

นำยสรำกร กุลธรรม 46,400 45,400 13,000 
(14,000) 54,200 – 28,300 – 

(ในปี 2557 มีรำยกำรซื อ/ 
ขำยหุ้น ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่มจ ำนวน13,000 
หุ้น 
- ขำยหุ้นออกบำงส่วน  
  จ ำนวน 14,000 หุ้น 

และคู่สมรส 13,500 11,000 3,000 
(5,500) – – – – 

(ในปี 2557 มีรำยกำรซื อ/ 
ขำยหุ้น ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่มจ ำนวน 3,000 
หุ้น 
- ขำยหุ้นออกบำงส่วน  
  จ ำนวน 5,500 หุ้น 

10.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร   N/A 0 – N/A N/A N/A N/A 
ผูบ้ริหำรแต่งตั งใหม่ ณ 1 
ตุลำคม 2557 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

11.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร   N/A 101,900 – N/A N/A N/A N/A 
ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ณ 1 
ตุลำคม 2557 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

12.  
นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์ N/A 20,500 4,000 

(9,000) N/A N/A N/A N/A 

ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ณ 1 
ตุลำคม 2557 
(ในปี 2557 มีรำยกำรซื อ/ 
ขำยหุ้น ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่มจ ำนวน 4,000 
หุ้น 
- ขำยหุ้นออกบำงส่วน  
  จ ำนวน 9,000 หุ้น 

และคู่สมรส N/A 2,300 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ปี 2556 และในปี 2557  (ต่อ) 

ล า
ดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ ณ 31 
ธ.ค.  
2556 

ณ 31 
ธ.ค. 2557 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 
คงเหลือ 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลือ 

13.  นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช 56,000 56,000 – 40,300 – 21,000 – 

ปฏิบัติงำน Secondment 
ใน บมจ.ปตท.ส ำรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม  ตั งแต่
วันท่ี 1 พฤษภำคม 2555 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

14.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ  2,000 2,000 – 0 0 0 0 

ปฏิบัติงำน Secondment 
ใน บมจ.ไออำร์พีซี ตั งแต่
วันท่ี 1 ตุลำคม 2556 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

15.  
นำยประมินทร์ พันทวีศักดิ ์ 0 0 –   N/A   N/A N/A N/A 

ปฏิบัติงำน Secondment 
ใน บจ.ฟีนอล ตั งแต่วันท่ี 
1 ตุลำคม 2555 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

และคู่สมรส 300 300 –   N/A   N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

16.  นำงสำวพรรณนลิน 
มหำวงศ์ธิกุล   N/A 28,812 1,000   N/A   N/A N/A N/A 

ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ณ 1 
สิงหำคม 2557 
(ในปี 2557 มีรำยกำรซื อหุ้น 
ปตท. เพิ่ม จ ำนวน 1,000 
หุ้น) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อ 1-5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2556 และ ปี 2557  

ล าดับ 
ที่ ชื่อ - นามสกุล 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ ณ 31 
ธ.ค.  
2556 

ณ 31 
ธ.ค. 2557 

จ านวน
หุ้น 

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลือ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลือ 

1.  นำยอธิคม  เติบศริ ิ 0 0 – – – – – 

ปฏิบัติงำน Secondment 
ใน บมจ.ไทยออยล์  ตั งแต่
วันท่ี 1 ตุลำคม 2557 
 (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

2.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ 0 0 – – – – – 

ปฏิบัติงำน Secondment 
ใน บมจ.พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล  ตั งแต่วันท่ี 1  
ตุลำคม 2557 
 (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

3.  นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร    N/A 41,000 –   N/A   N/A N/A N/A 
กลับมำปฎิบัติงำนท่ี ปตท. 
ณ 1 พฤษภำคม 2557 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2556 และ ปี 2557  (ต่อ) 

 
(7) การยื่นบัญชแีสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินตอ่ ปปช. 
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 39 

ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมกำร และผู้บริหำรสูงสุดในนิติบคุคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่ำร้อย
ละ 50 มหีน้ำที่ยืน่บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะต่อคณะกรรมกำร ปปช. 
ทุกครั งที่เข้ำรับต ำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีที่ด ำรงต ำแหน่ง และเมื่อพ้นจำกต ำแหน่ง  โดย ปตท. จะมหีนังสือแจง้เตือนกรรมกำรและ
ผู้บริหำรสูงสุดตำมเวลำที่ก ำหนด 

(8)  การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสยีในที่ประชุม 
คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในเรื่องในกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ทุกครั ง ประธำนกรรมกำร

จะแจง้ต่อทีป่ระชุมเพื่อขอควำมรว่มมือกรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ว่ำในระเบียบวำระ
ใดที่กรรมกำรเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมกำรแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ควำมเห็นใด ๆ ในปี 2557 มี
กำรแจ้งต่อ ประธำนกรรมกำรฯ จ ำนวน 15 วำระ  (กำรประชุมรวม  15 ครั ง)  

(9)  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยก ำหนดในรำยงำนและเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวทุกไตรมำสอย่ำงเคร่งครัด  

(10)  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล

กิจกำร เพื่อให้ ปตท. มีกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงจริงจงั โดยได้จัดตั ง
คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซ่ึงมีผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน ก ำหนดแผนปฏิบัติ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. ประจ ำปี ซ่ึงได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และคณะกรรมกำร ปตท.  เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติ รวมทั งช่วยด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมนโยบำย และเป็นผู้จัด

ล าดับ 
ที่ ชื่อ - นามสกุล 

จ านวนหุน้ (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ ณ 31 
ธ.ค.  
2556 

ณ 31 
ธ.ค. 2557 

จ านวน
หุ้น 

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลือ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลือ 

4.  นำงปริศนำ  ประหำรข้ำศึก  47,363 N/A – 35,100 – 18,400 – 

ปฏิบัติงำน Secondment 
ใน บมจ. ไทยออยล์ ตั งแต่
วันท่ี1 พฤษภำคม 2557 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

5.  นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล  31,400 N/A N/A – – 26,400 – 
เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 
กันยำยน  2557  
(ไม่มีรำยำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 

6.  นำยบวร  วงศ์สินอุดม  12,100 N/A N/A – – 12,100 – 
เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 
กันยำยน 2557  
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น 
ปตท. ในระหว่ำงปี 2557) 
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กิจกรรมหลำกหลำยในกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้แก่
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้อง  โดยในปี 2557  ได้ด ำเนินกำร ดังนี  

 ทบทวนค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กรให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้น ำระดับสูงปฏิบัติตนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นต่อค่ำนิยม 
และส่ือสำรต่อบุคลำกรทั่วทั งองค์กร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงก ำหนดแผนงำน/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร และตัวชี วัดที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้กำร
ส่ือสำรภำยในองค์กร กำรแบ่งปันทักษะของบุคลำกร และกำรสร้ำงนวัตกรรมในสภำพแวดล้อมของ
กำรท ำงำนเกิดประสิทธิผลเป็นอย่ำงดี  

 ก ำหนดนโยบำยและวิธีบริหำรทรัพยำกรบุคคลไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น กำรคัดเลือก  กำร
ฝึกอบรม  กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นต้น โดยมีนโยบำยในกำรพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภำพสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจ
และรองรับแผนกำรขยำยงำนในอนำคต 

 จัดตั งศูนย์บริหำรข้อร้องเรียน โดยมีฝ่ำยส่ือสำรองค์กร และศูนย์บริหำรค ำส่ังซื อและลูกค้ำสัมพันธ์
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนจำกภำยนอกเพื่อให้มีกำรตอบสนองต่อข้อ
สอบถำมต่ำงๆ รวมถึงข้อร้องเรียนภำยใน โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำที่เหมำะสม  ทั งนี จะมีกำร
รวบรวมและบริหำรประเด็น รวมถึงน ำเสนอผู้บริหำรระดับสูง เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กรใน
ทุกๆด้ำน อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 ในปี 2557  มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวม 5 ครั ง โดยมีปฏิทินกำร
ประชุมก ำหนดไว้อย่ำงน้อยไตรมำสละครั ง เพื่อก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนของ ปตท.  รวมทั งงำน
ด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคมและกำรส่ือควำมของ ปตท. 

 จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือควำมด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มผู้ถือหุ้นสำมัญ
โดยตรงอีกช่องทำงหนึ่ง คือ กำรจัดท ำจดหมำยข่ำวรำยไตรมำสภำยใต้ช่ือ “PTT Bizway”  โดยจัดท ำ
เป็น  2 ภำษำ คือภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่งไปทำงไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญได้รับทรำบ
ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ผลประกอบกำร กำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนของ ปตท. ฯลฯ  โดย ปตท. ได้จัดท ำแบบประเมิน
ทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท.  ส ำหรับหัวข้อทัศนคติควำมพึงพอใจต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ 
ปตท. มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ในระดับมำกถึงมำกที่สุดรวมแล้วประมำณร้อยละ 80   

 ปลำยปี 2557 คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปตท. ได้จัดท ำแบบสอบถำมผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรภำยใน เพื่อประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของพนักงำน ปตท. 
สรุปว่ำพนักงำนกว่ำร้อยละ 90 มีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีในเรื่องเกี่ยวกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และจรรยำบรรณธุรกิจ รวมทั งได้จัดท ำ CG E-learning ในระบบ Intranet เพื่อใช้เป็นส่ือส ำหรับให้
ควำมรู้เรื่องหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จรรยำบรรณธุรกิจ และมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันแก่
พนักงำนทุกคน และมีกำรวัดผลโดยกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อกำรพัฒนำกำรปลูกจิตส ำนึก
และรณรงค์ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่ก ำหนดไว้ 

 จัดให้มีกำรอบรมหัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและต่อต้ำนคอร์รัปชันแก่พนักงำนที่เข้ำใหม่ผ่ำน
หลักสูตรกำรปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั งก ำหนดให้สอบวัดควำมรู้ในระบบ CG E-Learning โดยในปี 
2557 มีกำรจัดส่ือควำมในกิจกรรมดังกล่ำวรวม 4 รุ่น จ ำนวนรุ่นละ 60-80 คน    และมีกำรมอบคู่มือ 
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CG ให้พนักงำนเข้ำใหม่ทุกคนได้ศึกษำและลงนำมรับทรำบ เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน
ตำมหลักกำรCG และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  

 นอกจำกกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในองค์กรแล้ว ปตท. ยังส่งเสริมกำร
แบ่งปันควำมรู้แก่หน่วยงำนภำยนอก เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยตอบรับ
กำรขอเข้ำเยี่ยมชมดูงำนขององค์กร/สถำบันต่ำงๆ  และผู้บริหำรระดับสูงได้รับเชิญไปบรรยำยหรือ
ร่วมเสวนำภำยนอกด้วย 

 ปตท. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรรณรงค์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ภำยในองค์กร  เช่น  กำรจัดนิทรรศกำร  กำร
จัดท ำเว็บไซต์ CG ที่มีข้อมูลครบถ้วน และเปิดโอกำสให้ผู้สนใจได้ติดต่อสอบถำมได้ผ่ำนช่องทำง
อีเมล cghelpdesk@pttplc.com จัดท ำวีดีทัศน์เพื่อใช้ส่ือควำมฯ จัดให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับ CG ในวำรสำร
รำยเดือน “PTT Spirit” เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบข่ำวกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับ CG รวมทั งให้
ควำมรู้และร่วมกิจกรรมที่น่ำสนใจ ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำกพนักงำนทุกระดับเป็นอย่ำงดี รวมทั งกำร
เผยแพร่คู่มือก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท.  ฉบับปรับปรุง ครั งที่ 3 ทั งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 
ส ำหรับนักลงทุนและผู้สนใจต่ำงชำติ  รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน ำไปใช้เป็นประโยชน์  หรือ
น ำไปใช้อ้ำงอิงได้ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. ด้วย 

 จัดกิจกรรม “CG Camp” เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยกำรร่วมเรียนรู้ผ่ำนฐำน
กิจกรรม และกระตุ้นให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อม
ทั งวัดผลกำรเรียนรู้จำกกำรน ำหลัก CG มำปรับใช้ในสถำนกำรณ์ผ่ำนกำรแสดงรำยกลุ่มตำมหัวข้อที่
ได้รับ 

 เกม “CG Run” ถูกจัดท ำขึ นในรูปแบบเกมในระบบ PTT Intranet โดยมีวัตถุประสงค์ให้ควำมรู้ด้ำน 
CG ผ่ำนกำรไขปริศนำและผจญภัยของตัวละครในด่ำนต่ำงๆ ตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ ปตท. เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรจดจ ำที่ดี 

 ปตท. ยังให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้เป็นไปตำมแนว
ทำงกำรบริหำรบริษัทในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับมำตรฐำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ให้อยู่ในระดับใกล้เคยีงกัน  และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรเข้ำรับกำรจัดอันดับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั งก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน  และแนวทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเชิงรุก โดยร่วมกันศึกษำ พัฒนำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีตำมมำตรฐำนสำกลที่เหมำะสมส ำหรับใช้เป็นหลักปฏิบัติของกลุ่ม ปตท . และก ำหนดหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของกลุ่ม ปตท.  ดังนี  

R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที”่ 
 E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบัต”ิ 
 A = Accountability “ยึดถอืควำมถูกต้อง” 
 C = Creation of Long-term Value “สร้ำงมูลค่ำเพิ่มระยะยำวให้องค์กร” 
 T = Transparency “ควำมโปร่งใสตรวจสอบได”้  

 ปตท. ไดจ้ัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้กบับรษิัทในกลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี  
 กำรแต่งตั งคณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี กลุ่ม ปตท. 
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–   กำรจัดงำน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมส ำคัญประจ ำปี  เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่
กำรด ำเนินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. 7 บริษัท 
ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC, BCP และ GPSC เพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของกลุ่ม ปตท. และส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยนิทรรศกำรและเกม
สันทนำกำรที่ให้ควำมรู้  กำรเสวนำแสดงวิสัยทัศน์โดยผู้บริหำรสูงสุดเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นของผู้น ำ
องค์กร กำรแสดงละคร ฯลฯ โดยตัวแทนพนักงำนจำกทั ง 7 บริษัท   ทั งนี มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จำก
หน่วยงำนภำยนอกไปร่วมงำนด้วย ได้แก่ ผู้แทนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมำคม
บริษัทจดทะเบียนไทย  รวมทั ง ผู้บริหำรกลุ่ม ปตท. พนักงำน ซ่ึงได้รับทั งควำมรู้และควำมประทับใจ
ในควำมสำมัคคีร่วมมือร่วมใจของผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกจิตส ำนึกที่ดี
ในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน ทั งนี  ในปี 2557 กลุ่ม ปตท. โดยมี IRPC เป็นเจ้ำภำพจัดงำนในช่ือ 
“PTT Group CG Day 2014 : The Power is in Your Hands” ภำยใต้แนวคิด ร่วมตอกย  ำพลังด้ำนบวก 
ด้วยศักยภำพและพลังควำมร่วมมือที่สร้ำงสรรค์ของกลุ่ม ปตท. มำร่วมกันช่วยสังคม เพื่อต่อต้ำนคอร์
รัปชัน 

(11)  การต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน 
 ปตท. ก ำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันในจริยธรรมและจรรยำบรรณใน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน 
จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรับ กำรให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีสำระส ำคัญว่ำกำร
ให้และกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสม อำจน ำมำซ่ึงควำมล ำบำกใจใน
ภำยหลัง/อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่และอำจท ำให้ ปตท. เสียประโยชน์ใน
ที่สุด ปตท. ไม่สนับสนุนกำรให้สินบนอย่ำงเด็ดขำด ทั งนี  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจำกนี  ยังก ำหนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่ำนิยมหนึ่งขององค์กรและเป็นมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดถือปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับ
และระเบียบของ ปตท. เพื่อให้กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ควรค่ำ
แก่ควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ซ่ึงเป็น
โครงกำรที่จัดขึ นโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และได้รับกำรสนับสนุนจำก
รัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)โดยเป็น 1 ใน 
27 บริษัทแรกที่ร่วมประกำศเจตนำรมณ์  
 ปี 2555 ปตท. ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกภำคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations Global 

Compact : UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน กำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อม และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันในระดับสำกลมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2557 พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท.และกลุ่ม ปตท. และให้ประกำศใช้ทั่วทั งองค์กร โดย
ก ำหนดให้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และก ำหนดให้นโยบำย
ต่อต้ำนคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT 
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Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท.มีมำตรฐำนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน 
 นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. ก ำหนดให้ บุคลำกรของ ปตท. ต้องไม่ด ำเนินกำรหรือเข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน กำรให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั งทำงตรงและทำงอ้อม โดยบุคลำกรของ 
ปตท. ต้องด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติในนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. ซ่ึงครอบคลุม
กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง เช่น  กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรจัดหำพัสดุ กำรควบคุมภำยใน เป็นต้น 
 ปตท. ได้ส่ือควำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ 
ปตท. มีอ ำนำจในกำรควบคุม คู่ค้ำทำงธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั งสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรที่หลำกหลำย เช่น จดหมำย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet กำรจัดสัมมนำ กำรจัด
นิทรรศกำร เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ 
ปตท. ก ำหนด 
 ปตท. จัดให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกรของ ปตท. เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจอย่ำงแท้จริงเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ควำมคำดหวังของ ปตท. และบทลงโทษ
หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี  เช่น กำรอบรมหัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและต่อต้ำนคอร์รัปชันแก่
พนักงำนที่เข้ำใหม่ผ่ำนหลักสูตรกำรปฐมนิเทศ กำรจัดอบรมหลักสูตรทำงจริยธรรม กิจกรรม CG 
Camp ระบบ CG E-Learning เป็นต้น รวมทั งมีกำรจัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันซ่ึงจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก เช่น หลักสูตรที่จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 ปตท. ได้ด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกระบวนกำรให้กำรรับรอง (Certification Process) ของ
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption : CAC) ซ่ึง ปตท. ได้แสดงหลักฐำนประกอบต่ำงๆ เกี่ยวกับ
นโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ มำตรกำรขั นตอนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนระบบควบคุมภำยใน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรโครงกำรฯ โดย ปตท. ได้รับรองสถำนะเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2557 

 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฎิบัติ 
- คณะกรรมกำร ปตท. มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัป
ชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รวมทั งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันมีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียง
และให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำร ปตท. เกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดควำมเส่ียงนั น โดย
ผู้บริหำรต้องน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติ รวมทั งรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมกำร ปตท. อย่ำงสม่ ำเสมอ และให้ค ำแนะน ำข้อควรปฏิบัติแก่
คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำร 
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- คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีหน้ำที่ก ำหนดและทบทวนนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน ให้
ข้อเสนอแนะ แนวทำง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
เป็นประจ ำทุกปี 

- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีหน้ำที่ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันและ
ทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมำะสม   

- ผู้บริหำรก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชันในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรคอร์รัปชัน ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและมำตรกำรต่ำงๆ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง รวมทั งส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

- ปตท. มีกำรควบคุมภำยในซ่ึงสำมำรถลดและควบคุมควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติ  โดยสร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ส่งเสริมควำมซ่ือสัตย์สุจริตแก่พนักงำนทุกคน กำรประเมินควำมเสี่ยง
และก ำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีควำมเพียงพอเหมำะสมโดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่ ปตท. ยอมรับไม่ได้ 
อำทิ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

- ปตท. จัดให้มีขั นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ควำมถูกต้องและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบัญชีและ
กำรเก็บรักษำข้อมูล ได้รับกำรตรวจสอบภำยในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลักฐำนอย่ำง
เพียงพอเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ 

- หน่วยตรวจสอบภำยใน มีกำรตรวจสอบรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โอกำสกำรเกิด
ทุจริตและประสิทธิภำพขององค์กรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตภำยในองค์กรและในระดับ
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน รวมถึงสอบทำนเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณผู้บริหำรและ
พนักงำน อีกทั งมีกำรพิจำรณำและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรสูงสุดทันที เมื่อ
พบรำยกำรหรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลกำรด ำเนินกำรของปตท. อย่ำงร้ำยแรง 
รวมถึงกรณีกำรเกิดทุจริต 

 มำตรกำร ขอบเขต และกลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
- ปตท.มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัป
ชัน และมีนโยบำยที่จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน 
แม้ว่ำกำรกระท ำนั นจะท ำให้ ปตท. สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

- บุคลำกรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท ำที่อำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์
รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุ้มครองผู้รำยงำนที่ปลอดภัย เมื่อบุคลำกร
ต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส รวมทั งเมื่อบุคลำกรต้องกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

- ปตท. จัดให้มีข้อก ำหนดว่ำด้วย “กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต” เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริตต่อหน้ำที่ (Whistleblowing) .ให้มี
ควำมเหมำะสมและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั งองค์กร อีกทั งมีมำตรกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็น
ธรรมแก่ผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลเบำะแสที่ เกี่ ยวข้องด้วย โดย 
Whistleblowing จะเป็นเครื่องมือในแง่ของกำรเป็นสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและเป็นช่องทำงในกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต เนื่องจำกจะช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหำนั นจะบำนปลำยและอำจ
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เกิดผลกระทบต่อภำพพจน์และฐำนะทำงกำรเงินขององค์กรอย่ำงรุนแรงในภำยหลังได้ โดยพนักงำน 
ปตท. ทุกคนสำมำรถท ำหน้ำที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนควำมผิดปกติ เพื่อ
สร้ำงควำมโปร่งใส กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และควำมยั่งยืนขององค์กร 

 บทลงโทษ 
- ปตท. ก ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับต้องลงนำมรับทรำบคู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธะสัญญำในกำร
น้อมรับหลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทำงด ำเนินงำน คู่มือ CG จึงเปรียบเสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด  

 ปตท. จัดให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคลำกรที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม กำรกระท ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยนี  ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่  ปตท. ก ำหนด ซ่ึงมีขั นตอนกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง กำรสอบสวน กำรลงโทษ และกำรอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตำมกฎหมำย บุคลำกรของ 
ปตท. ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันในทุกขั นตอนของกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเคร่งครัด 

9.5.2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)      
ปตท. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั งจำกปัจจัย

ภำยในและภำยนอก โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
และต้องมีควำมเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงทั งองค์กรที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำม และ
มีกำรประเมินควำมเส่ียงในระดับปฏิบัติกำร ส ำหรับควำมเส่ียงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำน
คณะกรรมกำรจัดกำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
กำรปฏิบัติงำนนั นๆ ทั งนี มีกำรจัดตั งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในท ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซ่ึงมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำน (Functional Description) ของทุกหน่วยงำน  
9.5.3   กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรทบทวนรำยงำนทั งทำงกำรเงินและไม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงินของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ ในภำพรวมขององค์กร  และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนทุกระดับ โดยก ำหนดเป็นดัชนีวัดผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อให้กำรควบคุมกิจกรรม
ด้ำนกำรบริหำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตำมได้ นอกจำกนี ยังมีกำรระบุกำรด ำเนินงำนในส่วนที่มีควำม
เสี่ยงส ำคัญและก ำหนดกลไกในกำรควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลำด มีกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ   เช่น ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื อ และกำรบริหำรทั่วไป มีกำรมอบหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลำกรเพื่อ
ควำมมั่นใจว่ำมีระบบตรวจสอบ และคำนอ ำนำจกันได้ โดยมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติ กำรประมวลผลข้อมูล กำร
บันทึกรำยกำรหรือกำรบันทึกบัญชี กำรรับ-จ่ำยเงิน กำรสอบทำนกำรตรวจสอบและกำรดูแลรักษำทรัพย์สินออกจำกกันโดย
เด็ดขำด มีกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรเก็บเงิน รักษำเงิน  กำรรับจ่ำย  เงินฝำกธนำคำร  และเงินยืมทดรอง  
ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด มีกำรบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ ำเสมอ มีกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีทั งที่เป็นเอกสำร
และข้อมูลสำรสนเทศไว้อย่ำงเป็นระบบ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด    

ในด้ำนกำรจัดซื อจัดจ้ำง ปตท. มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรพัสดุ ซ่ึงได้ก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำงไว้อย่ำงชัดเจน  เช่น อ ำนำจหน้ำที่ วงเงินอนุมัติ  กำรก ำหนดควำมต้องกำรพัสดุ  กำรตรวจ-
รับ  กำรควบคุมและกำรเก็บรักษำพัสดุ  และกำรตรวจนับทรัพย์สิน ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ปตท. มีกำรวำงระบบด้ำน
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กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำมประเมินผลอย่ำงเพียงพอ ทั งกำรสรรหำ  กำรก ำหนดค่ำตอบแทน  หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรส่ือสำร เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของปตท. มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

ในกรณีที่ ปตท. มีกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ปตท. มี
มำตรกำรที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมนั นต้องผ่ำนขั นตอนกำรอนุมัติที่ก ำหนดทุกครั ง ทุกรำยกำร โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรำยกำรนั นๆ  ทั งยังมีกำรติดตำม และดูแลผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด 

นอกจำกนี  ปตท. ยังให้ควำมส ำคัญในเรื่อง ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม (Security, Safety, 
Health and Environment : SSHE) เพรำะถือเป็นหนึ่งในเกรำะป้องกันควำมสูญเสียที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรให้
เติบโตอย่ำงรำบรื่นและยั่งยืน สำมำรถต่อยอดผลประกอบกำรในทุก ๆ ด้ำนให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด  โดย คณะกรรมกำร ปตท. ดูแล ติดตำม ให้นโยบำย และค ำแนะน ำเกี่ยวกับควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม ที่ ปตท. น ำมำปรับใช้เป็นกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ในระดับฝ่ำย
จัดกำร ซ่ึงมีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นประธำนฯ รวมทั งคณะกรรมกำรนโยบำย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมกำร QSHE 
ปตท. ซ่ึงท ำหน้ำที่กล่ันกรองและก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรในระดับปฏิบัติกำรของกลุ่ม ปตท. และภำยใน ปตท. ตำมล ำดับ โดย
มีหน่วยงำนรับผิดชอบส่วนกลำง คือ ฝ่ำยควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม และฝ่ำยบริหำรคุณภำพองค์กร
โดยรำยละเอียดสำมำรถศึกษำจำกหัวข้อ SSHE เพื่อควำมเป็นเลิศขององค์กร และรำยงำนควำมยั่งยืนปี  2557 (Corporate 
Sustainability Report 2014)  
9.5.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)   
 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมกำร ปตท.ในกำรจัดตั ง บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTICT) ขึ น  เพื่อเป็นศูนย์รวม
กำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ไอซีที) ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย  ลดปริมำณงำนที่
ซ  ำซ้อน เพิ่มศักยภำพทำงด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนไอซีทีของแต่ละบริษทั ตลอดจนเพิ่มอ ำนำจต่อรองในกำรจัดหำของ ปตท. และ
บริษทัในกลุ่ม ปตท.  โดย  PTTICT  สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ต่อเนื่อง เป็นก ำลังส ำคัญให้กบั ปตท. และบรษิทัใน
กลุ่ม ปตท. เป็นอย่ำงด ี
 คณะกรรมกำร ปตท. ยังได้ด ำเนนิกำรสนับสนุนให้ ปตท. พัฒนำระบบสำรสนเทศสร้ำงนวัตกรรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรให้มีประสิทธิภำพทัดเทียมกับบรษิัทชั นน ำของโลก อำทิ
เช่น กำรพัฒนำระบบ Fil’n Go กำรพัฒนำระบบ Fully Self Serve/Next Generation Service Station เป็นต้น โดยหลังจำกประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรน ำ SAP มำใช้งำนเปน็ระบบงำนหลักองค์กร ปตท. มีกำรขยำยกำรใช้งำนไปยังบริษัทในกลุ่มตำมแผน SAP Roll 
out ท ำใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. สำมำรถประมวลผลข้อมูลทำงธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็วเช่นเดียวกับ ปตท. เปน็กำรท ำ ERP 
Hamonization/One SAP สำมำรถลดควำมซ  ำซ้อนของข้อมูลในกำรใช้งำนและเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 นอกจำกนี  ปตท. ได้ด ำเนนิกำรพัฒนำ Global Infrastructure as a Service ท ำให้สำมำรถจดัท ำสรุปรำยงำนต่อผู้บรหิำรได้
อย่ำงรวดเร็ว และยังได้คดิค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อสนบัสนุนกระบวนกำรรับ-จ่ำยเงินให้มีประสิทธิภำพรวดเร็วยิ่งขึ น ได้แก่ กำร
พัฒนำระบบ LPG Compensate System เพื่อเปน็เครื่องมือช่วยผู้คำ้ LPG ในกำรลงทะเบียนผูค้้ำตำมนโยบำยรัฐบำล    มีกำรวัดผล
กำรด ำเนินงำน  กำรเปรียบเทียบผลด ำเนินงำนกับเป้ำหมำย  และกำรปรับปรงุเพิ่มเติมระบบสำรสนเทศให้สำมำรถรองรับนโยบำย
และปรับโครงสร้ำงองค์กรทีเ่ปลีย่นแปลงตำมสภำพธุรกิจ เช่น กำรปรับปรุงระบบงำนรองรบักลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน (COOI) 
กำรพัฒนำระบบ PTT Daily Performance และPTT Health Dashboard เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ขององค์กรตำมแนวทำงกำรเป็น
องค์กรชั นน ำตำมมำตรฐำน Thailand Quality Award (TQA) 
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 คณะกรรมกำร ปตท. ยังตระหนักและใหค้วำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลทำงอิเลคทรอนิคส์  โดยได้อนุมัติด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนยค์อมพิวเตอร์แห่งใหม่ด้วยมำตรฐำนกำรออกแบบ Data Center ขั น
สูงสุด (TIER IV) มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉินทำงด้ำน ICT เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง   
 โดยในปี 2557 แม้ว่ำจะเกดิเหตกุำรณ์ผู้ชุมนุมประท้วงปิดล้อมอำคำรส ำนักงำนใหญ่  ปตท. เปน็เหตใุห้ ปตท. ต้อง
ด ำเนินกำรเปิดใช้สถำนทีป่ฏบิัติงำนส ำรองพร้อมทั งจดัหำและใช้งำนอุปกรณ์ไอซีทีส ำรองแทนกำรใช้งำนตำมปกติเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง  ปตท. สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่มีกำรหยุดชะงัก  และยังด ำเนินกำรทบทวนระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่
มีควำมส ำคัญต่อธุรกิจและเข้ำรับกำรตรวจประเมนิกำรธ ำรงรักษำมำตรฐำน ISO/IEC27001 (Information Security Management 
System – ISMS) ในกำรรักษำปลอดภัยของข้อมูลและสำรสนเทศ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั งเข้ำรับกำร
ตรวจประเมินยกระดับมำตรฐำนในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) เป็นมำตรฐำน 
ISO22301 และยังด ำเนินงำนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ปตท. ซ่ึง
ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนระบบสำรสนเทศที่ใช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนต่ำงๆ และจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในและกำร Rollout 
IT Governance ไปยังบรษิัทในกลุ่ม ปตท.เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทั งกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบถ้วน 
9.5.5 ระบบติดตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน 
 ส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนขึ นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำม

เชื่อมั่น(Assurance) และให้ค ำปรึกษำ(Consulting) เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรมีกำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนขององค์กร  

ส ำนักตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมทิศทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ (Business Strategic Direction) และควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนกำรกำรด ำเนินธุรกิจทั งของ ปตท. และบริษัทในเครือทั งในและ
ต่ำงประเทศ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ รวมถึงกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
และหน่วยงำนก ำกับดูแลเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่พบจำกกำรตรวจสอบอย่ำง
สม่ ำเสมอ ทั งนี ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบภำยในไม่มีข้อจ ำกัดในกำรแสดงควำมเห็นและไม่มีประเด็นที่มีควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงหน่วยรับตรวจและส ำนักตรวจสอบภำยในที่ยังหำข้อยุติไม่ได้ 

 การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
ปตท. มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน อย่ำงน้อยปีละครั ง โดยได้ก ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร

ปฏิบัติงำนตำมปกติของฝ่ำยบริหำร  ผู้ควบคุมงำน และผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องรวมทั งได้จัดให้มีกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วย
ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ในองค์กรแบบผสมผสำนดังนี  

 จัดท ำแบบประเมนิกำรควบคุมภำยในรำยบคุคล (Specific Questionnaire) ส ำหรับผูบ้ริหำรระดับฝ่ำยขึ นไปที่
ปฏิบตัิงำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บรหิำรทีป่ฏบิัติงำน Secondmentบริษทัในกลุ่ม เพื่อประเมนิกำร
ควบคุมภำยในทั งในระดบัองค์กรและระดับฝ่ำยงำน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิกำร (Facilitated Workshop) เพื่อกำรประเมนิกำรควบคุมภำยในในระดับกจิกรรม มุ่งเน้น
กิจกรรมกำรควบคุมในกระบวนกำรท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแผนกำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจำ้ของกระบวนกำรและมีกำรติดตำมโดยผู้บังคับบัญชำ 

ทั งนี ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ สรุปผล และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองทั่วทั ง
องค์กร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในท ำหน้ำที่ในกำรกล่ันกรอง ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั ง
วำงแนวทำงให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี  นอกจำกนี ยังมีส ำนักตรวจสอบภำยในท ำ
กำรสอบทำนเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่มีควำมเพียงพอเหมำะสม และมีกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมี
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คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปี ในกรณีพบข้อที่ควร
ปรับปรุงได้มีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทันท่วงที  ในส่วนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีกำรเงิน มีกำรตรวจสอบและสอบทำนโดย
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบภำยนอก  และน ำเสนอผลกำรตรวจสอบ/สอบทำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
พิจำรณำ เป็นรำยไตรมำสและรำยปี 

กำรติดตำมและประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. ได้ยึดถือและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ซ่ึงก ำหนดในเอกสำรค ำแนะน ำ : กำรจัดท ำรำยงำน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 กำรติดตำม
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี   นอกจำกนี ทุกกลุ่มธุรกิจจะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือน   รวมทั งมีกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน
โดยเปรียบเทียบกับตัวชี วัด  (Key Performance Indicator : KPIs) อย่ำงสม่ ำเสมอ    

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงประเมินโดยผู้บริหำรและส ำนั กตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ  ไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีของ 
ปตท.  ระบบกำรควบคุมภำยในของ ปตท. มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ 

โดยในปี 2557 ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองค์กร งำนกลยุทธ์องค์กรซ่ึงได้รับมอบหมำยให้ดูแลกำรด ำเนินงำนเรื่องกำร
ประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูลกำรควบคุมที่ส ำคัญ 
(List of Key Control) ที่มีกำรรวบรวมข้อมูลค ำอธิบำยลักษณะงำน (FD) ค ำส่ังแต่งตั งคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัท ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรอบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล (COSO Internal 
Control Integrated Framework) รวมทั ง มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นตำมเกณฑ์ค ำถำมของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อปรับปรุงพัฒนำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในให้แก่ผู้บริหำรระดับฝ่ำยขึ นไปที่ปฏิบัติงำนตำม
โครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำน Secondment บริษัทในกลุ่ม ให้ค ำถำมในแบบประเมินครอบคลุมกิจกรรมตำม
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ และพัฒนำฐำนข้อมูลกำรควบคุมที่ส ำคัญเพิ่มขึ นเป็น 30 กระบวนกำรหลัก รวมทั งมีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรตอบแบบประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองเป็นแบบ Electronic (e-CSA)  เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถท ำกำรประเมินฯ และ
สำมำรถเรียกดูรำยงำนผลกำรประเมินฯผ่ำนระบบ Intranet ได ้

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ ส ำนักงำนสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 112 ,655,335 บำท  (หนึ่งร้อยสิบสองล้ำนหกแสนห้ำหมื่นห้ำพันสำม
ร้อยสำมสิบห้ำบำท) นอกจำกนี บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันได้จ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น (Non-audit 
fee) ที่มีสำระส ำคัญ ซ่ึงได้แก่ ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดท ำ Comfort Letter เพื่อประกอบกำรออกหนังสือชี ชวนในกำรจัดจ ำหน่ำยหุ้น
กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน ค่ำตรวจรับรองงบกำรเงินที่ใช้ในกำรยื่นกรมสรรพำกร และค่ำตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่
ผ่ำนมำ รวมจ ำนวน 16,172,000 บำท (สิบหกล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบำท) 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ 
 จำกผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ ปตท.  ที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้ท ำกำรส ำรวจและ
ให้คะแนนตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2557 ในภำพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"  และ
หำกเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มทรัพยำกร บริษัทในกลุ่ม SET50 และบริษัทในกลุ่มที่มี Market Capitalization 10,000 ล้ำนบำท
ขึ นไป  พบว่ำ ปตท. มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัททั งสำมกลุ่ม ทั งนี  ผลส ำรวจดังกล่ำวพิจำรณำจำกข้อมูลที่ ปตท. 
เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยในปี 2557 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจำกเกณฑ์กำรส ำรวจ ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อ
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติแต่งตั งนำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำร จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรมอบหมำยนโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของ ปตท.  
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 ปตท. ก ำหนดให้มจี ำนวนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ 
 เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จึงได้พิจำรณำเห็นชอบให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นกลำงและมีควำมน่ำเช่ือถือเป็นผู้สอบ
บัญชีของ ปตท. และน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั งและอนุมัติค่ำสอบ
บัญชี 

 จัดท ำ Agenda Base Meeting และน ำไปปฏิบัตเิปน็วำระกำรประชุมของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทบทวนผลกำรด ำเนนิงำน  โดยมีหัวข้อ QSHE / SPIRIT / CSR / CG Talk เพื่อเป็นช่องทำงกำรส่ือควำม CG และส่งเสริมกำร
กระตุ้นเตือน กำรรณรงค์เรื่องกำรตระหนักถึงกำรท ำงำนอย่ำงมี CG ด้วย 

 ปตท. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏบิัตทิี่ส่งเสริมค่ำนิยม SPIRIT อย่ำงเป็นระบบ โดยเนน้กำรน ำค่ำนิยม SPIRIT ไปสู่กำร
ปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยนื โดยจดัท ำ SPIRIT Norm Checklist ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ไดน้ ำไปใช้เปน็เครื่องมือในกำรประชุม
โดยเปน็ส่วนหนึ่งใน Agenda-Based Meeting เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนทีช่่วยสนับสนุน/กระตุ้นเตือนให้
พนักงำนมีพฤติกรรมกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับค่ำนิยม SPIRIT ตลอดจนเปน็กำรส่งเสริมใหผู้้บรหิำรทุกท่ำนแสดงควำมมุ่งมั่นใน
กำรท ำ SPIRIT Coaching และเป็น SPIRIT Role Model ซ่ึงรวมถึงกำรถ่ำยทอดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีซึ่งเปน็หนึ่งใน
ค่ำนิยมองค์กรด้วย   

 กำรถ่ำยทอดค่ำนิยมสู่บรษิัทในกลุ่ม ปตท. ผ่ำนนโยบำยกลุ่ม ปตท. และก ำหนดใหค้่ำนิยม SPIRIT เปน็หนึ่งในแนว
ทำงกำรก ำกับดูแลบริษทัในกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) 

 กำรก ำหนดใหน้โยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เปน็หนึ่งในแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษทัในกลุ่ม ปตท. (PTT 
Way of Conduct) โดยมีกำรก ำหนดตัวชี วัดอย่ำงเป็นรปูธรรม เพื่อผลักดันกำรบริหำรจัดกำรบรษิัทในกลุ่ม ปตท. เให้มีมำตรฐำน
และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถสร้ำงพลังร่วมได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรลงทุน รวมทั งเพื่อ
ผลักดันนโยบำยสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ รองรับกำรตรวจประเมนิต่อไป 

ตลอดปี 2557 ปตท. ไดป้ฏิบตัิตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อนึ่ง อำจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำร 
ก ำกับดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard  
ในประเดน็ดังต่อไปนี  

 กำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ประกอบด้วยจ ำนวน 5-12 คน 
ข้อบังคับของ ปตท. ก ำหนดให้มีจ ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจ ำนวน

กรรมกำรทั งสิ น 13 คน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อบังคับและกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนปิโตรเลียมที่ต้องกำรผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำ
อำชีพที่จ ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของ ปตท. ซ่ึงปัจจุบันคณะกรรมกำร ปตท. ได้แต่งตั งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องจ ำนวน 5 คณะ
ช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  

 กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจ ำนวนองค์ประชุมขั นต่ ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรว่ำ 
ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมด 

ข้อบังคับของ ปตท. และกฎหมำยก ำหนดให้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ซ่ึงในปี 2557 กรรมกำร ปตท. ส่วนใหญ่เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ครบทุกครั ง นอกจำกนี  ก่อนกำรลงมติในที่ประชุม ประธำนกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกคนได้สอบถำมและแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ โดยกรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั น 

 กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมกำรโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
 ข้อบังคับของ ปตท. ก ำหนดให้เลือกตั งกรรมกำรโดยวิธีคะแนนเสียงข้ำงมำก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจำกนี  ปตท. ได้ก ำหนดให้มีวิธีกำรอื่นในกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำโดยตลอด เช่น  กำร
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สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยใช้สิทธิเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำรได้ล่วงหน้ำ     
เป็นต้น   

ทั้งนีจ้ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดงรายละเอียดในหมวด 8.1.6  การประชุมของคณะกรรมการ 
ปตท. แล้ว 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

 ปตท. ได้มีกำรจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ประจ ำปี 2557 เพื่อเปิดเผยนโยบำยและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม เพื่อควำมยั่งยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (in-process)   

ทั งนี  ปตท. จัดส่งรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2557  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบน
เว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองค์กรมีหน้ำที่กำรประเมิน  

กำรควบคุมภำยใน โดยกำรจัดท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเองรำยบุคคลส ำหรับผู้บริหำรตั งแต่ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ น
ไปที่ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำน Secondment บริษัทในกลุ่ม ซ่ึงครอบคลุมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ โดยอ้ำงอิงกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission  : COSO  ซ่ึงก ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรควบคุม
ภำยในองค์กร (Control Environment)  (2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control 
Activities)  (4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)  และ (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring 
Activities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของ ปตท. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำน
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำร
รั่วไหล กำรสิ นเปลือง ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชีและรำยงำนอื่นๆ รวมถึง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำย รวมทั งระเบียบปฏิบัติของปตท. รวมทั งประเมินตำมกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี (Corporate Governene : CG) และมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันตำมเกณฑ์ค ำถำมของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

โดยส ำนักตรวจสอบภำยในได้สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยกำร
สอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง/ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยในแล้วสรุปได้ว่ำ 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำม
เสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม  โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำร ปตท.  ครั งที่  21/2551 เมื่อวันที่  22 กันยำยน 2551 ได้แต่งตั ง นำงสำว นิตยำ          
ดิเรกสถำพร ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักตรวจสอบภำยใน  ตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2551 เนื่องจำก    เป็นผู้ที่
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจธุรกิจของ ปตท.เป็นอย่ำงดี  ประกอบกับมีประสบกำรณ์ในงำนบัญชีกำรเงิน และงำนบริหำรควำมเส่ียงทำง
กำรเงินของ ปตท. ทั งในระดับธุรกิจและในภำพรวม จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้  ทั งนี  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ได้มีกำรพิจำรณำเห็นชอบกำรแต่งตั ง โยกย้ำย รวมทั งกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและควำมดีควำมชอบ
ประจ ำปีของผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 
อายุ  57 ป ี
ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดบัสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- Master of Business Administration (Finance) สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์(NIDA) 
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ประวัติการอบรม 
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถำบันบัณฑิตบรหิำรธุรกิจศศนิทร์    
- Finance for Senior Executives , Harvard Business School   
- Nida – Wharton Executive Leadership Program , สถำบันบัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ (NIDA)  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 91/2011) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลักสูตร นักบริหำรกำรยุติธรรมทำงปกครองระดบัสูง (บยป.) รุน่ที่ 3 ส ำนักงำนศำลปกครอง  
ประวัติการท างาน 
- 2536 -2543 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี ปตท. 
- 2544 -2549    ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงกำรเงินและนโยบำยสินเช่ือ ปตท.   
- 2549 -2551    ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บัญชีกำรเงิน บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
- 2552 -ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ส ำนกัตรวจสอบภำยใน ปตท.  
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ไม่ม ี

งานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท  (Compliance)  

ปตท. มีกำรก ำหนดหน่วยงำนทีร่บัผิดชอบกำรปฏบิัติให้เปน็ไปตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ขององค์กร  ประกอบด้วย 
- ส านักกรรมการผูจั้ดการใหญ่และเลขานกุารบรษิัท รับผิดชอบดแูลติดตำมให้กลุ่มบริษทั ปตท./คณะกรรมกำร ปตท./

คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. /ผู้บริหำร/หน่วยงำน ปฏบิัติตำมกฎระเบียบด้ำนกำรเป็นรัฐวิสำหกิจและบรษิัทจดทะเบียน รวมทั ง
ระเบียบบรษิัท และข้อบงัคบั ปตท. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งเปน็ศูนย์กลำงในกำรรวบรวม ติดตำมข้อมลูเกี่ยวกับกฎระเบียบภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง และส่ือสำร ให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ เรื่องกฎระเบียบภำยนอกด้ำนกำรเป็นรัฐวิสำหกิจและบริษัทจดทะเบียน โดยแปลควำม/
สรุปเรียบเรียง เพื่อให้บคุคล/หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

- ส านักกฎหมาย รับผดิชอบก ำกับดูแลงำนด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจรวมทั งกฎหมำยด้ำนกำรเป็น
บริษทัจดทะเบียน กฎหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อม/ควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม กฎหมำยพลังงำน คดีศำลปกครอง กฎหมำยระหว่ำง
ประเทศ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรเปน็ไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ของรัฐ ใหค้ ำปรึกษำประเด็นข้อ
กฎหมำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ / กลุ่มบริษทั ปตท. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมคีวำมสอดคล้องกับกฎหมำย โดยเฉพำะกำรท ำธุรกรรม
ใหม่ ๆ ทั งในและต่ำงประเทศ เพือ่ให้กำรประกอบธุรกิจมีควำมคลอ่งตัว 

- ส านักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทั งองค์กร รวมทั ง บริษัทในเครือ 
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12. รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2556 และ 2557 บริษทัมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้ถือหุน้  ดังนี     

 

บริษัท ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (สผญ. ดูประเภทรำยกำรว่ำครบหรือไม่) 
ปี 2555 

( ล้ำนบำท) 
ปี 2556 

( ล้ำนบำท) 
ปี 2557 

(ล้ำนบำท) 

กระทรวงกำรคลัง  ผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นผู้ค  ำประกันเงินกู้ในประเทศ (พันธบัตร) 7,000.00 6,000.00 4,500.00 
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12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน ปี 2555 และ ปี 2556 และ ปี 2557 ท่ีผ่านมามีดังนี้ 

   12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย      
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

2,220.87 2,233.74 2,191.19 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่

เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นรองประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

78,795.06 165,832.68 107,796.99 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ    
PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 19,096.48 8,224.63 0.76 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT Philippines Trading 
Corporation 

6.73 4.84 - - ณ 1 ตุลำคม 2557 Subic Bay Energy Co., Ltd. จ ำหน่ำย
เงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
หุ้นทั งหมดให้ บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก  
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

36.63 42.32 65.48 - ณ 1 ตุลำคม 2557 Subic Bay Energy Co., Ltd. จ ำหน่ำย
เงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
หุ้นทั งหมดให้ บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก  
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

4,713.40 5,669.58 5,995.97 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่

เหลือ  

–––– 

PTT (Cambodia) Limited 3,989.83 3,615.53 3,191.75 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT  Lao Co., Ltd. 3,005.96 2,772.90 3,254.96 - PTT (Cambodia) Limited  ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 
–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่3 

 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
 (ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
PTT International Trading 
DMCC 

3,602.10 3,329.45 1,368.22 - PTT International Trading Pte Ltd  ถือหุ้น ร้อยละ 100  
(ปตท.ถือหุ้น PTT International Trading Pte. Ltd     
ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

46.66 1,083.88 958.57 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 
100 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกัด 

198.42 219.37 315.25 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 
51 

- PTTEP Offshore Investment Company Limited  
ถือหุ้นร้อยละ 49 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมถือหุ้น PTTEP Offshore Investment 
Company Limited ร้อยละ 100)  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

126.81 144.38 144.61 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่

เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

36,978.66 36,320.37 35,819.19 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100  
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง 
จ ำกัด 

0.99 1.12 1.22 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 51.05  

(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีท ีโพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

8.03 8.16 0.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่4 

 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

1,878.58 2,155.77 2,148.61 - บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุ้นร้อยละ 80  
(ปตท. ถือหุ้น บจ. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ร้อยละ 58) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  ปตท. ถือหุ้นส่วนที่
เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

2.88 0.96 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมด
ให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อย
ละ 100  ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ รอ้ยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีท ีแอลเอ็นจี 
จ ำกัด 

0.07 0.31 0.53 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีท ีแทงค์ 
เทอร์มินัล จ ำกัด 

0.56 0.44 0.50 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

- 0.19 0.20 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อย

ละ 50 ( ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่5 

 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      
บริษัท ทรำนส ์
ไทย-มำเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1.32 22.35 0.19 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ำกัด 

4,017.15 5,511.88 6,362.78 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ 
น  ำเย็น จ ำกัด 

1,735.11 1,936.04 2,089.46 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

641.45 564.71 471.97 - บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 50  
(บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล ร้อยละ 100 และ ปตท.  
ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮ ี
เคมิคอล จ ำกัด 

3,588.96 4,174.43 6,390.83 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ     
บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซ ี 
ไบโอเคม จ ำกัด 

- - 0.69 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้ำนบำท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทร่วม      
บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  จ ำกัด 9,694.25 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ

อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

10,360.95 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  
จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  
(มหำชน) 

172,108.00 157,213.43 147,855.56 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

หมำยเหตุ  * นำยคุรุจิต  นำครทรรพ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
                ปตท.  เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

74,360.05 75,877.53 67,091.43 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำร ของ 
บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 

บริษัท ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

266.12 32.83 7.83 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG 
Sdn. Bhd. 

13.58 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ 
เพำเวอร์ จ ำกัด 

3,065.23 3,242.82 3,325.40 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 26 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 73.99 (ปตท. ถือหุ้น

ในไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.   ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำน 
กรรมกำร ของ  บจ. ไทยออยล์เพำเวอร์ 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

194,664.70 122,293.03 173,965.06 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
   ของ บมจ. ไออำร์พีซ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร 
   และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ  
   บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

99,812.67 126,459.71 109,707.91 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 22.80 6.64 - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วน
ที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั งหมด
ให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100  
ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที 
โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

1.10  0.74 0.25 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 60 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 
48.89)  

–––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

365,362.80  361,605.26 384,859.84 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิ
คอล  และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และกำรกลั่นควบรวม
บริษัท เป็น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน) 

- 21,308.84 18,118.37 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี  
ได้ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 
เม่ือวันที่ 10 มกรำคม 2556 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ    30.31 (ปตท. 

ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 11.88   (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.

ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
- บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71 (บมจ.ไทย

ออยล์ ถือหุ้น ไทยออยล ์เพำเวอร์ ร้อยละ 73.99) (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เม่ือวันที่ 27 
พฤศจิกำยน 2557 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล) เป็นประธำน
กรรมกำร 
ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์  
นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล   
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

บริษัท บำงปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 

- 887.55 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั งหมดให้ บจ.โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 25  ตั งแต่ 24 
ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท ระยอง 
โอเลฟินส์ จ ำกัด 

21,706.11 15,104.19 13,126.03 - บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ถือหุ้นร้อยละ 14.27    
(ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซีโปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด  

229.90 6.69 140.99 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

893.04 824.47 842.63 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท บำงกอก 
โพลีเอททีลีน จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.97 0.54 - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอททีลีน 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

474.55 375.61 315.52 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 24.98 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 
48.89) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นรอง
ประธำนกรรมกำร ของ บมจ. วีนิไทย 

บริษัท พีทีท ี
โพลีเอทิลีน จ ำกัด 

20,299.99 9,664.06 - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลี ได้จด
ทะเบียนเลิกบริษัทกบักรมพัฒนำธุรกิจ    กำรค้ำ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

––– 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี
จ ำกัด 

1.16 0.78 0.84 - บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  
ของ บจ. น  ำมันไออำร์พีซี 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท ไทยออยล์ มำรีน 
จ ำกัด 

159.83 83.81 11.53 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท.  ถือหุ้น 
บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 6.56 8.93 11.33 - บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถือหุ้นร้อยละ 50 (บมจ. 
ไทยออยล์ถือหุ้นไทยออยล์ เอทำนอล ร้อยละ 99.99 
และ ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จ ำกัด 

115.12 - - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100(
ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 
48.89) 

–––– 

บริษัท ไออำร์พีซ ี
โพลีออล จ ำกัด 

2.37 1.04 1.27 - บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. ไออำร์พีซี โพลีออล 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - 14.08 16.88 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วน
ที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั งหมด
ให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100  
ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที 
โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท บำงปะอิน โคเจน
เนอเรชั่น จ ำกัด 

- 156.35 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั งหมดให้ 
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้นร้อยละ 25  
ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. โกล บอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
ร้อยละ 30.10) 

––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ 
จ ำกัด  

13,649.07 13,247.45 14,431.86 - ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วน
ที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นทั งหมด
ให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 15 
ตั งแต่ 25 มิถุนำยน 2557  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร ของ 
บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

- 0.08 1.48 - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมด
ให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 100  
ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.โก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ 
จ ำกัด 

- - 105.18 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อย
ละ 48.89) 

–––– 

รวม 1,151,963.63 1,152,286.49 1,112,507.14   
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12.2.2  รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย      
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

106,662.98 115,257.87 111,513.50 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นรอง
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

42,864.24 24,924.81 34,964.98 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน
กรรมกำรของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ    
PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Cambodia) Limited 510.16 605.70 556.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด 

17,574.03 19,172.98 25,500.58 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกัด 

28,680.55 31,093.71 24,750.16 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company 
Limited  ถือหุ้นร้อยละ 49 (บมจ. ปตท. สผ. 
ถือหุ้น PTTEP Offshore Investment 
Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 
(ล้านบาท) 

 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

25.88 26.76 0.01 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 
100) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

PTTEP Oman 
Company Limited 

3,637.68 4,183.76 2,687.94 - PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 (บมจ. ปตท.สผ. 
ถือหุ้น PTTEP Offshore Investment 
Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์
จ ำกัด 

238.41 136.31 446.10 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

11.17 18.83 12.47 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง 
จ ำกัด 

102.78 129.79 119.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 51.05  
- (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 

100) 

–––– 
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12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

34.50 46.41 47.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด 

1,710.05 3,008.50 4,390.40 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

0.58 13.20 28.60 - ณ 1 ตุลำคม 2557 Subic Bay Energy Co., Ltd. 
จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมดให้ บจ. ปตท. ธุรกิจ
ค้ำปลีก  

- (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อย
ละ 100) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

941.50 - - - PTT International Trading Pte Ltd  ถือหุ้น
ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น PTT International 
Trading Pte. Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ำกัด 

- 55.54 74.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
–––– 

PTTEP Australasia 
(Ashmore Cartier) Pty 
Limited 

- 1,749.26 22,061.14 - PTTEP Australia Perth Pty Limited   ถือหุ้น
ร้อยละ 100 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น PTTEP 
Australia Perth Pty Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จ ำกัด - - 9,633.51 - PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 (บมจ. ปตท. 
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น  PTTEP 
Offshore Investment Company Limited ร้อย
ละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อย
ละ 65.29) 

–––– 
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12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      
บริษัท ทรำนส์  
ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1,133.39 808.12 1,453.24 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Orange Energy Limited 5,654.06 8,966.38 6,364.16 - PTTEP Offshore Investment Company  Limited ถือหุ้นร้อยละ  
53.9496 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น PTTEP 
Offshore Investment Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ  
    หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 5,050.81 8,008.75 6,151.34 - PTTEP Offshore Investment Company Limited ถือหุ้นร้อยละ  
25.0009 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น  PTTEP Offshore 
Investment Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท.  ถอืหุ้น บมจ. ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

22,923.66 21,523.32 23,287.27 - PTTEP Offshore Investment Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 25.50 
   (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม ถือหุ้น  PTTEP Offshore  

Investment Company Limited ร้อยละ 100)  
(ปตท.  ถอืหุ้น บมจ. ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 

Andaman Transporation 
Limited 

- - 5,014.18 - PTTEP Offshore Investment Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 
80.00 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปโิตรเลียมถือหุ้น  PTTEP Offshore 
Investment Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. 
ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิ
คอล จ ำกัด 

- - 3.40 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
 ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) 
เป็นกรรมกำรของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
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12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทร่วม 

บริษัท  ไทยออยล ์จ ำกัด  
(มหำชน) 

201,666.11 187,022.40 167,734.35 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ 
    หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ นำยชำญศิลป์ ตรีนุช
กร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผูจั้ดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  
หมำยเหตุ  * นำยคุรุจิต  นำครทรรพ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
                ปตท.  เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์
นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

124,599.88 108,937.01 92,731.73 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
ของ บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

15.01 6.03 0.98 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
    ร้อยละ 60 (ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล 
    เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

1,133.29 1,436.64 1,593.31 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40.40 
-  บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

21,938.84 22,670.96 28,649.46 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
   ของ บมจ. ไออำร์พีซ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร 
   และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ  
   บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

11,160.50 17,379.53 13,534.3 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์  
   เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 5,562.76 1,063.22 - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถอืหุ้น 
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
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12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

0.81 12.02 15.04 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ร้อยละ 
    65.29) 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 40   
   (ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ  
   48.89) 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น    
   ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

256,399.32 187,275.56 191,336.22 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.  
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 

FST Aviation Services 
Limited 

0.58 1.15 1.22 - PTT Philippines Corporation ถือหุ้น 
  ร้อยละ 25  
(บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด ถอืหุ้นร้อยละ 
100 ( ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  
ร้อยละ 100)) 

–––– 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

- 5.37 8.20 -   ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
    ร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล   
    เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น    
    ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
-   บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือ 
    หุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

–––– 
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12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน    
  

บริษัท ขนส่งน  ำมัน 
ทำงท่อ จ ำกัด  

49.35 53.84 55.23 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- บมจ. บำงจำก ถือหุ้นร้อยละ 5.07 (ปตท. ถือหุ้น   
    บำงจำก ร้อยละ 27.22) 
- บมจ. บริกำรเชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
 ถือหุ้นร้อยละ 90.72 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. บริกำร  
    เชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ร้อยละ 7.06) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด 

659.99 132.15 13.71 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

4,807.99 4,851.43 4,563.39 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท น  ำมันไออำร์พีซี 
จ ำกัด 

28.18 337.30 376.27 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. น  ำมันไออำร์พีซ ี

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) 

274.53 422.47 449.50 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 
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 12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัท บริกำรเชื อเพลิงกำร
บินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

336.40 807.84 893.42 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน 
จ ำกัด 

39.12 15.60 - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ   
    กำรค้ำ 
-   ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน 
จ ำกัด 

6.33 23.84 75.17 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำน 
   กรรมกำร ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 346.15 839.81 946.92 -  บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถือหุ้นร้อยละ 50 
   (บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น บจ. ไทยออยล์  
   เอทำนอล ร้อยละ 99.99  
   ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - 1,730.32 150.22 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556  (ปตท. ถือหุ้น บมจ.  
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด - - 0.57 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้นร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89) 

–––– 

รวม 866,781.57 774,754.49 782,189.13   
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกบรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท)  

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

บริษัทย่อย       
Subic Bay Energy Co., Ltd. 22.38 20.03 17.16 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 1,244.10 1,124.15 827.75 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีท ีเอ็นเนอร์ยี่  
รีซอร์สเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท  
พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปล่ียนชื่อ
เป็น บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 
 รีซอร์สเซส จ ำกัด) 

1,201.03 1,201.89 930.68 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอร์สเซส 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รซีอร์สเซส 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

26.51 24.65 21.42 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.  
   ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำร 
ของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 247.75 211.81 154.13 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม 
จ ำกัด 

24.82 17.16 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมดให้ 
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 
100 ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ. โก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

85.35 61.98 52.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

1.45 1.42 1.14 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ  PTT 
International Trading Pte. Ltd. 
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกบรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

PTT (Lao) Co., Ltd. 5.86 8.93 7.96 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้น 
 ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) 
 Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte. Ltd. 
  

6.96 71.73 111.17 -  ปตท. ถอืหุ้นร้อยละ 100  -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.กรนี เอ็นเนอร์ยี่  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล) 
เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่    

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd.  

- 8.84 12.30 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
-  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดตั ง
บริษัท เม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล)  
  เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT Regional Treasury Center     
  Pte. Ltd.   

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

12.39 37.46 61.60 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำร 
   ของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

Trans Thai – Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- - 9.06 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

167.23 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. 

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกบรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

- 69.98 68.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์  
    เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

3.13 - - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
   ของ บมจ. ไออำร์พีซ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร 
   และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ  
   บมจ. ไออำร์พีซี 

รวม 3,048.96 2,860.03 2,274.68   
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12.2.4 รำยกำรลูกหนี  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะสั น แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย      

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

174.88 222.73 133.63 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นรอง 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

4,551.17 29,824.34 5,104.86 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ    
PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 5,499.09 3,479.40 1,329.75 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT Philippines Trading 
Corporation  

2.56 1.71 - - ณ 1 ตุลำคม 2557 Subic Bay Energy Co., Ltd.จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ หุ้นทั งหมด ให้ 
บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก 

- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้น ร้อยละ 100 ตั งแต ่1 ตุลำคม 2557 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines Corporation  7.92 9.89 16.02 - ณ 1 ตุลำคม 2557 Subic Bay Energy Co., Ltd.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ หุ้นทั งหมด ให้ 
บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก 

- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้น ร้อยละ 100 ตั งแต ่1 ตุลำคม 2557 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่25 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด 

- 0.09 0.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

971.29 1,002.91 528.19 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่
เหลือ  

–––– 

PTT (Cambodia) Limited 589.67 694.68 459.61 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

38.97 123.14 1.78 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 42.65 34.87 55.86 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 51 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

- PTTEP Offshore Investment Company Limited ถือหุ้น 
ร้อยละ 49 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ถือหุ้น PTTEP Offshore Investment Company Limited 
ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

2,375.15 2,372.14 1,968.47 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

PTT (Lao) Co., Ltd. 458.19 677.05 560.61 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ ์จ ำกัด 

- 0.40 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

1.29 0.74 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

- 0.07 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่26 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง 
จ ำกัด 

0.20 0.34 0.28 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
(ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

326.52 381.92 177.54 - บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุ้นร้อยละ 80 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 
ร้อยละ 58) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

0.09 - - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมด ให้ 
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น 
ร้อยละ 100  ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น 
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

246.31 - - - PTT International Trading Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท.ถือหุ้น PTT International Trading Pte. Ltd. ร้อยละ 
100) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ำกัด 

- 0.12 0.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP International 
Limited (Yangon Branch) 

- - 82.69 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์
จ ำกัด 

1,020.29 1,337.35 693.37 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

0.72 (0.01) 0.05 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่27 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ 
น  ำเย็น จ ำกัด 

148.60 145.36 142.93 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI Operating 
Company Sdn Bhd 

64.64 43.45 45.09 - บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อยละ 50 
(บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
ร้อยละ 100 และ ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

1,589.93 1,835.69 2,333.14 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำร 
ของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซ ีไบโอเคม 
จ ำกัด 

- - 0.70 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม      

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1,102.23 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  จ ำกัด เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

184.36 153.00 144.58 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

6,961.50 5,164.80 2,125.60 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
ของ บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. 138.90 148.89 149.50 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

562.55 623.52 304.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 26 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 73.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์เพำเวอร์ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่28 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 12,384.29 4,995.39 12,672.32 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
   ของ บมจ. ไออำร์พีซ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/กรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่  ของ  บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  จ ำกัด 885.66 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

12,685.11 10,448.20 5,134.48 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์ เอื อ
นฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 11,019.00 14,867.28 6,830.29 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ นำยชำญศิลป ์ 
ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

หมำยเหตุ  * นำยคุรุจิต  นำครทรรพ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
                ปตท.  เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่29 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

- 3,079.36 2,178.14 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี  ได้
ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด เม่ือ
วันที่ 10 มกรำคม 2556 ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 30.31 (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล ร้อยละ 48.89)  

- บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 11.88 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทย
ออยล์ ร้อยละ 49.10)  

- บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71(บมจ.ไทยออยล์ 
ถือหุ้น ไทยออยล์ เพำเวอร์ ร้อยละ 73.99) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.
ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10)  

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์  
นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล   
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

26,427.42 33,667.80 16,569.74 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. 
เคมิคอล และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ กำรกลั่นควบรวม
บริษัทเป็น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ ์
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

0.09 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น   ร้อยละ 60 
(ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

–––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 1.73 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั งหมดให้ บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 ตั งแต่  
2 พฤษภำคม 2556  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่30 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท ระยองโอเลฟินส ์จ ำกัด 3,905.50 3,058.43 280.27 - บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ ถือหุ้นร้อยละ 14.27 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ ร้อยละ 41.44) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไออำร์พีซี โพลอีอล 
จ ำกัด 

- - 0.21 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. ไออำร์พีซี โพลีออล 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

71.26 65.49 59.08 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

- 0.09 0.14 - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมด 
ให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด 0.29 283.45 0.34 - บมจ. ไทยออยล์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร  
ของ บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท บำงกอก 
โพลีเอททีลีน จ ำกัด (มหำชน) 

0.02 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอททีลีน 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

32.06 36.74 22.05 - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 24.98 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นรอง
ประธำนกรรมกำร ของ บมจ. วีนิไทย 

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอ
เรชั่น จ ำกัด 

- 326.95 173.64 - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
อยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั งหมดให้  
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น 
ร้อยละ 25 ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่31 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 1,341.95 1,484.14 3,485.10 - ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน ส่วนที่ถืออยู่ 

ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นทั งหมดให้ บจ.โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้นร้อยละ15  
ตั งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร 
ของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน 
จ ำกัด 

4,121.43 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด 3.76 10.74 - - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - 2.23 0.88 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
อยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั งหมดให้ 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 ตั งแต่  
2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด - 1.23 - - บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถือหุ้นร้อยละ 50  
(บจ. ไทยออยล์ถือหุ้นไทยออยล์ เอทำนอล  ร้อยละ 99.99 
และ ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท น  ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด - - 0.23 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) 
เป็นกรรมกำร ของ บจ. น  ำมันไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด - - 0.70 - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100.00 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

–––– 

รวมลูกหนี้การค้า 99,939.24 120,606.11 63,766.07   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (323.26) (301.88) (294.08)   

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 99,615.98 120,304.23 63,471.99   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่32 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย      
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

48.80 11.07 16.11 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นรอง
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

12.50 38.93 330.56 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กุลธรรม) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็น 
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

7.23 5.96 7.85 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

2.25 0.75 - - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

8.97 9.43 8.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

6.70 7.47 8.19 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่33 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

0.72 - - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที ่
ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมดให้ 
บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 100 
ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 25.35 17.96 17.75 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT (Cambodia) Limited 5.38 10.66 17.98 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT (Lao) Co., Ltd. 0.10 0.70 17.67 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 

(ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 
–––– 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 5.97 7.27 5.63 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตติ ง จ ำกัด 

6.26 7.06 4.78 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 25 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 25 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
นำยประมินทร์ พันทวีศักดิ์ นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร)  
เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด 

0.29 0.67 0.51 - บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้นร้อยละ 25 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 75 (บมจ. 
ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ร้อยละ 
100) (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

9.14 22.17 11.42 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่34 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง  
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

6.90 9.95 9.68 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท พีทีที 
เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด) 

23.98 24.84 618.74 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บูรณกำนนท์) เปน็กรรมกำร 
ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

17.61 18.23 17.95 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บ เบล็นดิ ง 
จ ำกัด 

7.72 8.42 2.62 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
(ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

7.62 7.01 7.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

25.40 30.82 4.88 - PTT Green Energy Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น PTT Green Energy Pte. Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte. Ltd. 
 

6.96 78.69 189.86 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล) เป็น
กรรมกำรของ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd. 

- 11.23 5.15 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดตั งบริษัท 
เม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล)  
  เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT Regional Treasury Center 
  Pte. Ltd.   

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. - 0.53 7.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่35 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด - 85.83 3.33 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

- - 0.82 - บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุ้นร้อยละ 80 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ร้อยละ 58) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น ส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP SP Limited - - 0.17 - Sinphuhorm Holdings Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 
(บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น Sinphuhorm 
Holdings Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น ส่วนที่เหลือ 

–––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

5.80 2.97 1.87 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น 
จ ำกัด 

3.09 1.08 1.14 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกัด 

24.19 9.88 9.29 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำร 
ของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ำกัด 

1.63 2.43 3.42 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซ ีไบโอเคม 
จ ำกัด 

5.59 5.22 6.94 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Trans Thai-Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- 0.37 2.44 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- 0.14 - - PTT International Holding Limited ถือหุ้นร้อยละ 40 
(บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ถือหุ้น PTT International 
Holding Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 
รีซอสเซส ร้อยละ 100) 

- ณ 5 ธันวำคม 2557 PTT International Holding Limitedจ ำหน่ำย 
เงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของ หุ้นทั งหมด 
ให้ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้น ร้อยละ 40 ตั งแต่ 
5 ธันวำคม 2557  (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transportation 
Limited 

- - 1.77 - PTTEP Offshore Investment Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 80 
(บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น PTTEP Offshore 
Investment Company Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

- ไม่มีบุคคที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม      
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

6.60 15.28 12.65 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ นำยชำญศิลป์  
ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

- หมำยเหตุ  * นำยคุรุจิต  นำครทรรพ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
                ปตท.  เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  จ ำกัด 11.93 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ อิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

4,115.36 10.28 50.57 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

2.11 2.83 2.90 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ36.44 
- บมจ. ไทยออยล์ ถอืหุ้นร้อยละ 9.19 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
 

- 10.27 13.87 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี  ได้
ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด เมื่อวันที่ 
10 มกรำคม 2556 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 30.31 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 11.88 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทย
ออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- บจ.ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71 (บมจ.ไทยออยล์ ถือ
หุ้น ไทยออยล์ เพำเวอร์ ร้อยละ 73.99) (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์  
นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล   
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด  

2.01 2.61 3.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40  
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ.  
ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี 
ร้อยละ 38.51) 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 17.35 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั งหมดให้ บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 
ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่  31 มกราคม 2558) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกัด 

0.22 0.44 - - ณ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั งหมดให้ บจ.โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้นร้อยละ 30 
- ตั งแต่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ รอ้ยละ 30.10) 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ำกัด 

182.50 90.31 118.28 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. 
ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 40 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  
ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

26.55 30.90 27.46 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

22.63 21.59 110.08 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
   ของ บมจ. ไออำร์พีซ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ   
บมจ. ไออำร์พีซี 

Vietnam LPG Co.,Ltd. 0.64 - - - ณ 25 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้น ทั งหมดให้ Petro Veitnam 
Southern Gas Joint Stock Company 

–––– 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

4.56 4.56 4.56 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่39 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

- 0.01 0.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 60 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

–––– 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

38.49 33.38 86.52 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
(ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล และ บมจ. ปตท. 
อะโรเมติกส์และกำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน จ ำกัด 0.04 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท บำงกอกโพลีเอททีลีน 
จ ำกัด (มหำชน) 

0.01 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอททีลีน 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จ ำกัด 0.03 - 0.01 - บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 5.91 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท. มำร์ท จ ำกัด 16.09 16.09 16.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 
- ช ำระบัญชีแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

27.33 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่40 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)) 
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - 14.96 10.80 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่

ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั งหมดให้ บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 ตั งแต่ 
2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด 0.01 - - - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10)  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็น 
ประธำนกรรมกำร บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท น  ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด  0.12 0.03 0.06 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  
ของ บจ. น  ำมันไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ 
เซอร์วิส จ ำกัด 

- 0.15 0.02 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอธิคม เติบศิริ) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

- 1.49 0.85 - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมดให้ บจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 100 
ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ. โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท ไทยแทงค์ เทอมินัล 
จ ำกัด 

- 0.01 - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 51 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่41 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร 
จ ำกัด 

- - 0.41 - ณ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั งหมดให้ บจ.โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 30 
ตั งแต่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด - - 0.06 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- - 0.18 - PTT International Holding Limited ถือหุ้นร้อยละ 40 
(บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ถือหุ้น PTT International 
Holding Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บจ. พีทีที 
เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ร้อยละ 100) 

- ณ 5 ธันวำคม 2557 PTT International Holding Limited
จ ำหน่ำย เงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของ 
หุ้นทั งหมด ให้ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้น ร้อยละ 40 ตั งแต่ 
5 ธันวำคม 2557  (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวมลูกหนี้อ่ืน 4,750.73 692.93 1,799.01   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16.09) (16.09) (277.50)   

รวมลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 4,734.64 676.84 1,521.51   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่42 

 

12.2.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะสั น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย      

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 60.26 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 51.05 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด 

0.75 0.28 4.13 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 50 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

433.63 439.71 466.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

––– 

บริษัท ขนส่งน  ำมันทำงท่อ จ ำกัด - - 6.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- บมจ.บำงจำก ถือหุ้นร้อยละ 5.07 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. บำงจำก ร้อยละ 27.22) 

- บมจ.บริกำรเชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
 ถือหุ้นร้อยละ 90.72 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. บริกำร 
เชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ร้อยละ 7.06) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

รวม 494.64 439.99 476.45   
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่43 

 

12.2.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะสั น  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง  ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย        
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด - 2,237.00 2,700.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

700.00 800.00 100.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

60.00 - - -  ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ
อยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมดให้ บจ.
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

-   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 
100  ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

––––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ำกัด 

- 280.00 300.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

34.02 37.51 - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กลุธรรม) เป็นประธำน
กรรมกำรของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ) เป็นกรรมกำร
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Lao) Co., Ltd. 11.00 17.00 28.00 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. 
ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte. Ltd. 
 

1,219.43 3,365.82 4,331.29 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.กรนี เอ็นเนอร์ยี่  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล) 
เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่   

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd. 

- 2,941.00 1,312.52 -   ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
-   PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดตั งบริษัท

เม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล)  
เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT Regional Treasury Center     

  Pte. Ltd.   
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่44 

 

12.2.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะสั น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย (ต่อ)       
บริษัท พีทีท ีเอ็นเนอร์ยี่  
รีซอร์สเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท  
พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 
จ ำกัด) 

- - 83.35 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอร์สเซส 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร 
ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 

รวม 2,024.45 9,678.33 8,855.16   
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12.2.4.5 รำยกำรลูกหนี ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทร่วม       
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

- 30.98 32.75 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น 
    ส่วนที่เหลือ  

 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์  
 เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

รวม - 30.98 32.75   
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12.2.5.1 รำยกำรลูกหนี อื่นระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

- 44.62 105.53 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็น 
   กรรมกำรของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัทร่วม       
บริษัท สตำร์ปิโตรเลียม 
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- 4,113.67 4,113.67 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็น 
   กรรมกำร ของ บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 

รวม - 4,158.29 4,219.20   
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12.2.5.2 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม  2558 ) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

- - 164.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน 
ที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นรอง
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

รวม - - 164.00   
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12.2.5.3 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย       
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 21,597.00 18,797.00 18,181.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

580.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

360.00 - - -   ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ
อยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมดให้ บมจ.
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

-   บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 
100  ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.     
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

3,480.58 2,668.17  
 

2,957.80 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอร์สเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท พีทีที 
เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด) 

45,480.99 48,537.46 49,149.47 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอร์สเซส 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รซีอร์สเซส 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

1,540.00 990.00  670.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.2.5.3 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

PTT (Lao) Co., Ltd. 159.00 142.00 154.00 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100   (ปตท. ถือหุ้น  
   PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd.  

- - 2,460.96 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
-  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดตั งบริษัท 
เม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล)  
  เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT Regional Treasury Center     
  Pte. Ltd.   

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
บริษัท พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกัด 

1,034.99 2,534.37 2,544.84 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็น 
   กรรมกำรของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

รวม 74,232.56 74,249.00 76,698.07   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (16,511.37)   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 74,232.56 74,249.00 60,186.70   
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12.2.5.4 รำยกำรลูกหนี ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 
ปี 2557 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
บริษัทร่วม       
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

- 1,209.29 1,176.54 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์ 
    เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำก 
    ปิโตรเลียม 

รวม - 1,209.29 1,176.54   
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12.2.6 รำยกำรเจ้ำหนี กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

16,233.58 17,521.55 8,852.88 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน
ที่เหลือ  

 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นรองประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

589.26 1,822.48 678.18 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ    
PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Cambodia) Limited 73.46 139.15 83.10 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

0.03 0.81 0.20 -  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้น รอ้ยละ 100  (ปตท. 
ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ปตท.สผ. อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด 

2,531.67 3,077.54 5,431.28 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.      
  ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Australasia(Ashmore 
Cartier)Pty Limited 

- - 1,191.27 - PTTEP Australia Perth Pty Limited   ถือหุ้นร้อยละ 
100 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น PTTEP Australia Perth 
Pty Limited ร้อยละ 100) 

  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่52 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 
ปี 2557 

 (ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 4,917.47 4,566.26 1,594.06 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น 

  ร้อยละ 51 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited  
   ถือหุ้นร้อยละ 49 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต  
   ปิโตรเลียมถือหุ้น PTTEP Offshore Investment   
   Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.  
   ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 1.36 11.49 16.90 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

1.51 0.65 2.62 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำร 
    ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

PTT Philippines Corportion - 5.51 7.07 - ณ 1 ตุลำคม 2557 Subic Bay Energy Co., Ltd.  
  จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็น 
  ร้อยละ 100 ของหุ้นทั งหมดให้  
  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก  
  (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

237.29 - - -  PTT International Trading Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 
( ปตท.ถือหุ้น PTT International Trading Pte. Ltd. ร้อย
ละ 100 ) 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จ ำกัด - - 877.01 -  PTTEP Offshore Investment Company 
   Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 
(บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น 
PTTEP Offshore Investment Company Limited  
ร้อยละ 100) 
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่53 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 
ปี 2557 

 (ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 154.41 209.31 263.94 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

- - 1.90 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน 
   ที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

6.60 5.29 4.90 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

198.31 245.14 275.98 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน 
   ที่เหลือ 
 

–––– 

Orange Energy Limited 716.05 1,580.82 402.06 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 53.9496 
 (บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 100)   
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

B8/32 Partners Limited 666.97 1,113.47 378.02 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 25.0009 
 (บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 100) 
 (ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

3,828.65 4,034.32 4,788.79 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 25.50 
 (บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  ร้อยละ 100) 
 (ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่54 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 
ปี 2557 

 (ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 
Andaman Transporation 
Limited 

- - 2,106.38 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 80 
 (บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  ร้อยละ 100) 
     (ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

- - 3.64 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็น 
   กรรมกำรของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัทร่วม 
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  
(มหำชน) 

12,336.39 11,557.34 6,099.94 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ นำยชำญศิลป์ ตรีนุช
กร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

หมำยเหตุ  * นำยคุรุจิต  นำครทรรพ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
                ปตท.  เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

9,349.17 9,475.52 4,242.72 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำร ของ 
บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

155.74 158.70 92.02 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40.40 
-  บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

1,393.40 1,566.87 564.16 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่55 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ตอ่)  
  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

1,637.69 1,705.84 1,043.44 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน 
   ที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
   ของ บมจ. ไออำร์พีซ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/กรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่  ของ  บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 884.66 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที ่
   ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั งหมดให้  
   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถอืหุ้น บมจ. พีทีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกัด (มหำชน) 

21,078.96 15,652.08 8,450.05 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.ถือหุ้นส่วน

ที่เหลือ  
 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่56 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ขนส่งน  ำมัน 
ทำงท่อ จ ำกัด  

6.18 4.70 4.15 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- บมจ.บำงจำก ถือหุ้นร้อยละ 5.07 (ปตท. ถือ

หุ้น บำงจำก ร้อยละ 27.22) 
- บมจ.บริกำรเชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ถือหุ้น

ร้อยละ 90.72 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. บริกำร
เชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ร้อยละ 7.06) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

300.92 255.23 156.11 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด  - 504.87 - - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.01 0.02 0.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่57 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท บริกำรเชื อเพลิงกำรบนิ
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

72.68 86.33 91.54 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน จ ำกัด 7.03 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ 
    กำรค้ำ 
    ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท น  ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด 1.05 36.78 53.40 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ  38.51) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ บจ. 
น  ำมันไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - 209.76 14.20 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.  
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด - 103.50 77.66 - บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถอืหุ้นร้อยละ 50  
  (บจ. ไทยออยล์ถือหุ้นไทยออยล ์เอทำนอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถอืหุ้น บมจ.ไทยออยล์ 
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ มำรีน จ ำกัด - 6.00 3.10 
 

- บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

รวม 77,380.50 75,657.33 47,852.68   

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่58 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อื่น 
 

บริษัทที่เกีย่วข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

1,135.50 
 

1,019.18 1,536.88 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นรองประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

7.48 20.52 9.35 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตติ ง จ ำกัด 

0.54 0.95 5.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 

25 (ปตท. ถอืหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 25 
 (ปตท. ถือหุ้นไออำร์พีซี รอ้ยละ 38.51) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  
นำยประมินทร์ พันทวีศักดิ์ นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำร 
ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

10.45 10.71 4.75 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  
ร้อยละ 100) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
   บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

0.82 2.39 0.04 -  บจ. บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 
 ถือหุ้นร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้น บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส   
    อัลไล  แอนซ์ รอ้ยละ 25) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็น 
  กรรมกำรของ บจ. สปอร์ต เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  

14.38 26.97 55.13 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  ถือหุ้น        
    ร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่59 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

200.12 292.33 277.75 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 0.04 0.05 0.27 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company 
Limited  ถือหุ้นร้อยละ 49 
(บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือ
หุ้น PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 
65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท 
พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปล่ียน
ชือ่เป็น บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด) 

0.15 1.26 3.71 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอร์สเซส 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร 
  ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รซีอร์สเซส 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 6.20 6.16 6.13 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด 

- - - - บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 25 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น 
ร้อยละ 75 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. 
ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล รอ้ยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 
65.29) 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่60 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

PTT International Trading  
Pte. Ltd. 

4.22 67.90 677.73 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ    PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 2.47 0.74 4.01 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด 

1.05 1.09 2.78 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.
ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 2.48 6.99 0.49 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

0.40 - - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
  หุ้นทั งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์  
  ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น  
   ร้อยละ 100  ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556  
   (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
   จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

0.80 2.07 1.20 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

0.90 0.60 0.91 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Regional Treasury Center 
Pte.Ltd. 

- - 6.77 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล)  
  เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT Regional Treasury Center     
  Pte. Ltd.   

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. - - 0.45 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่61 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด - 0.05 0.05 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- 27.33 - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น 
จ ำกัด 

0.72 0.72 0.73 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

PTT FLNG Limited 0.75 0.53 0.53 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น    
ร้อยละ 50 

- บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด ถือหุ้นร้อย
ละ 50 (ปตท. ถือหุ้นใน บมจ. ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม และพีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอสเซส 
ร้อยละ 65.29 และ 100 ตำมล ำดับ) 

-  ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษทั พีทีที อินเตอร์
ชั่นแนล จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท  
พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์จ ำกัด 0.66 0.66 0.67 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

2.28 2.69 2.21 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็น 
กรรมกำรของ  บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(มำเลเซีย) จ ำกัด 

- - 0.10 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่62 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทร่วม 
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน) 5.61 8.97 5.34  -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ นำยชำญศิลป ์ตรีนุชกร) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ของ บมจ. ไทยออยล์  

หมำยเหตุ  * นำยคุรุจิต  นำครทรรพ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
                ปตท.  เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

384.87 404.54 415.30  - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร กลุธรรม  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

3.36 4.17 3.67  -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40.40 
-  บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19  
    (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 
จ ำกัด 

8.33 10.68 44.24  -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือ 
   หุ้นบมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้นร้อยละ 20  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล  
   ร้อยละ 48.89) 
-  บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

––––– 
 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- 0.02 0.02 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำร ของ บมจ. 
สตำร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่63 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 0.49 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
  ทั งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ  
  100 ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  จ ำกัด 0.50 - - -  ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท  
   ผลิตไฟฟ้ำอิสระ(ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อ 
   เป็น บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

2.76 35.16 25.71  -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
   ของ บมจ. ไออำร์พีซ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/กรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่  ของ  บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

20.45 172.20 874.98  - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่64 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

29.21 39.74 158.26  -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้นร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ร้อยละ 48.89) 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์
จ ำกัด 

303.76 
 

334.82 414.06  - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

45.72 75.72 - - ณ 31 ตุลำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ั งหมด คิดเป็นร้อยละ 23 ของหุ้น 
  ทั งหมดให้ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ 

––––– 
 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

- 20.00 0.53  - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ  
11 บจ. พีทีที ยูทิลิตี  ได้ควบรวมกันเป็น บจ. 
12 โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เม่ือวันที่  
13 10 มกรำคม 2556 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 

14 30.31 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
15 เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 11.88 
    (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
-  บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71 
(บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น ไทยออยล์ เพำเวอร์ ร้อย
ละ 73.99) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 
49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์  
นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล   
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

16.06 16.09 11.19  -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

––––– 
 

บริษัท ขนส่งน  ำมันทำงท่อ จ ำกัด 0.01 0.03 1.01  - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- บมจ.บำงจำก ถือหุ้นร้อยละ 5.07 (ปตท. ถือหุ้น   
   บำงจำก ร้อยละ 27.22) 
- บมจ.บริกำรเชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
 ถือหุ้นร้อยละ 90.72 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. บริกำร 
   เชื อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ร้อยละ 7.06) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
   ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน จ ำกัด 2.06 - -  - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ 
    กำรค้ำ 
    ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 31.80 31.80 31.80  - ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้น 
   ทั งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 
   15 ตั งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 (ปตท. ถือหุ้น  
   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร  
   ของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - 0.64 1.28 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 
   100 ตั งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) - 0.34 0.32 -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้นร้อยละ 
 24.98 (ปตท. ถือหุ้นบมจ. พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล  ร้อยละ 48.89) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นรองประธำน
กรรมกำร ของ บมจ. วีนิไทย 

Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- - 0.14 - PTT International Holding Limited ถือหุ้นร้อย
ละ 40 (บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ถือหุ้น 
PTT International Holding Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส 
ร้อยละ 100) 

- ณ 5 ธันวำคม 2557 PTT International Holding 
Limitedจ ำหน่ำย เงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 40 ของ หุ้นทั งหมด ให้ บมจ. โก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

- บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้น ร้อย
ละ 40 ตั งแต่ 5 ธันวำคม 2557  (ปตท. ถือหุ้น บจ.
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือ 
    หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 2,247.77 2,646.81 4,585.49   
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12.2.6.3 รำยกำรเงินกู้ยืมระยะสั น 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย      
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 129.11 596.34 2,099.64 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด 

277.59 373.23 263.47 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำร 
    ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

171.52 - - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
 หุ้นทั งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
 จ ำกัด 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น  
  ร้อยละ 100  ตั งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท.  
  ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด  
  ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท  
พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปล่ียนชื่อ
เป็น บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด) 

41.51 686.35 464.57 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รีซอร์สเซส 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รซีอร์สเซส 

บริษัท พีทีที  แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

218.00 329.79 127.02 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด - 165.56 34.21 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 714.40 119.20 47.20 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 

   กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
รวม 1,552.13 2,270.47 3,036.11   
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12.2.6.4 รำยกำรหนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดภำยใน 1 ป ี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- 381.04 387.77 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม - 381.04 387.77   
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12.2.6.5 รำยกำรหนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- 5,863.08 5,504.97 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม - 5,863.08 5,504.97   
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 12.2.6.6 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัทย่อย       

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

0.35 0.24 0.02 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

- 0.10 0.10 
 

- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ    
    100) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น 
จ ำกัด 

12.43 11.70 10.97 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน) 

15.49 13.77 12.05 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำงบุบผำ  
อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.6.6 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ระยะยำว (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2557) การบริหาร (ณ วันที่ 31 มกราคม 2558) 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ำกัด 

0.74 12.90 15.20 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. 
    ร้อยละ 65.29) 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 40   
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล   
   ร้อยละ 48.89) 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท.  ถือ 
   หุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 622.70 590.90 559.11 
 

- ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้น 
   ทั งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 
   15 ตั งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 (ปตท. ถือหุ้น  
   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์) เป็นกรรมกำร  
   ของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

รวม 651.71 629.61 597.45   
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12.3        รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้  
(1) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับรัฐวิสำหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบำล 
 ลักษณะของรำยกำร 

ปตท. มีสถำนะเป็นบริษัทน  ำมันแห่งชำติซ่ึงรัฐบำลได้มีนโยบำยโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2545 ให้
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่จะซื อน  ำมันเชื อเพลิงจ ำนวนตั งแต่ 10 ,000 ลิตรขึ นไป ต้องซื อจำก ปตท. หรือบริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) เท่ำนั น ดังนั น ปตท. จึงมีกำรขำยผลิตภัณฑ์น  ำมันเชื อเพลิงให้รัฐวิสำหกิจได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม หำกรัฐวิสำหกิจมียอดค้ำงช ำระค่ำ
ซื อน  ำมันเชื อเพลิง ปตท. สำมำรถคิดดอกเบี ยจำกยอดค้ำงช ำระดังกล่ำว 
(2) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 

ลักษณะของรำยกำร 

(1) รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ลักษณะรายการ มูลค่าสิน้สุด 
ธันวาคม 2557 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 
ก๊ำซแอลพีจี            93,504.675  เมตริกตัน 
น  ำมันดิบ                        20.02  ล้ำนบำร์เรล 
คอนเดนเสท                   11.10  ล้ำนบำร์เรล 
ก๊ำซธรรมชำติ          392,353.60 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

236,866 ล้ำนบำท 
 

กำรค ำนวณรำคำซื อขำยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมนั นได้อ้ำงอิงจำกรำคำของ
ตลำดโลกและเป็นรำคำที่ผู้ร่วมทุนของ
โครงกำรขำยให้ ปตท. 

1.2 การซื้อน้ ามันเชื้อเพลงิ ดังนี ้
น  ำมันอำกำศยำน             3.38    ล้ำนลิตร 
น  ำมันดีเซลหมนุเร็ว     142.11    ล้ำนลิตร 
ก๊ำซธรรมชำติ                 83.42    ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

4,055 ล้ำนบำท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ปตท.สผ.ได้อนุมัติ
สัญญำซื อน  ำมัน เชื อ เพลิงกับ  บริษัท 
ปตท.จ ำกัด (มหำชน) เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
(2552 – 2556) โดยมีข้อตกลงและรำคำ
ซื อขำยเป็นไปตำมรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำน
ที่แข่งขันได้ในตลำด และมีเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล 

(3) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัทในเครือกลุ่มกำรกล่ัน 
 ลักษณะของรำยกำร 

ปตท. ท ำสัญญำจัดหำน  ำมันดิบและรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปกับบริษัทโรงกล่ันน  ำมันในเครือ  โดย ปตท. จะจัดหำ
น  ำมันดิบและรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ในโรงกล่ันน  ำมันนั นๆ  ลักษณะของสัญญำ
ที่ส ำคัญสำมำรถสรุปแยกในแต่ละโรงกลั่นน  ำมันตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง  นอกจำกนี   ปตท. ยังได้ท ำสัญญำซื อขำยตรำสำร
อนุพันธ์กับบริษัทโรงกลั่นน  ำมันในเครือในกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำของน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปเพื่อลด
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำยของแต่ละบริษัทนั นๆ 
 ลักษณะของสัญญำกับบริษัท ไทยออยล ์จ ำกัด  (มหำชน) (TOP) 
 ปตท. จัดหำน  ำมันดิบและรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปจำก TOP ในสัดส่วนขั นต่ ำร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำรกล่ันใน
รำคำตลำด โดยคู่สัญญำสำมำรถที่จะขอยกเลิกสัญญำได้โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
12 เดือน  ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ POCSA    
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 ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของธุรกจิ 
โดยสัญญำมีระยะเวลำ 15 ปี (26 กรกฎำคม 2550 – 25 กรกฎำคม 2565) และ ระยะเวลำ 10 ปี (1 มกรำคม 2557 – 31 ธันวำคม 
2566) 

ปตท.ท ำสัญญำให้เช่ำที่ดินกับ TOP เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรก่อสร้ำงถังเก็บน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ระยะเวลำ 
15 ปี (กันยำยน 2554 – สิงหำคม 2569)  

ลักษณะของสัญญำกับบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด  (มหำชน)  (SPRC) 
 ผู้ถือหุ้นของ  SPRC  จะจัดหำน  ำมันดิบตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดย ปตท. จัดหำในสัดส่วนร้อยละ 36 ของก ำลังกำร
กล่ันในรำคำตลำด และรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปที่ได้จำกโรงกลั่น ในปริมำณขั นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 36 ของร้อยละ 70
ของก ำลังกำรกลั่นที่ 126,000 บำร์เรลต่อวัน ตำมรำคำตลำดในประเทศ ปริมำณส่วนเกินจำกกำรผลิตดังกล่ำว  SPRC จะให้สิทธิ 
ปตท. และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกัด ในฐำนะผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำรับซื อส่วนเกินตำมรำคำที่ตกลงกันก่อนที่จะน ำไปเสนอ
ขำยแก่บุคคลที่สำม 

ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ SPRC เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี (17 มีนำคม 2552 – 16 มีนำคม 2562  และ 1 มกรำคม 2552 – 31 ธันวำคม 2561 ) 

ปตท. มีสัญญำระยะสั นในกำรฝำกเก็บน  ำมันเพื่อเก็บเป็นน  ำมันส ำรองตำมกฎหมำย   
 ลักษณะของสัญญำกับบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) 

ปตท. จัดหำน  ำมันดิบทั งหมดให้ BCP ตำมสัญญำจัดหำน  ำมันดิบ (Feedstock Supply Agreement) และได้ท ำสัญญำกำร
รับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูป (Product Offtake Agreement)  โดย ปตท. จะรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปจำก BCP ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 30 ของปริมำณกำรผลิต (ไม่รวมน  ำมันเครื่องบินและน  ำมันเตำ ) ซ่ึงรำคำซื อขำยน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เป็นไปตำม
รำคำตลำด  ทั งนี สัญญำทั ง 2 ฉบับ จะสิ นสุดในระยะเวลำ 12 ปี นับตั งแต่วันที่โครงกำร Product Quality Improvement เริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2553 

ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ BCP เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมระยะเวลำ 10 ปี  (3 สิงหำคม 
2552 – 2 สิงหำคม 2562)  โดยรำคำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ  

ปตท. ได้ท ำสัญญำซื อขำยไฟฟ้ำและไอน  ำกับ BCP เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2551 โดย ปตท. ก่อสร้ำงโรงผลิตไอน  ำและ
กระแสไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตไอน  ำขนำด 90 ตันต่อช่ัวโมง และไฟฟ้ำขนำด 19.7 เมกะวัตต์ เพื่อจ ำหน่ำยสำธำรณูปกำรที่ผลิตได้ให้
บำงจำก ซ่ึงเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนมิถุนำยน 2553 โดยรำคำซื อขำยเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและเป็นไปตำม
เงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ  

ปตท.ได้ท ำสัญญำกำรใช้บริกำรคลังปิโตรเลียมและคลังก๊ำซกับ BCP โดยสัญญำนี มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2552 และสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2566 รวมระยะเวลำ 15 ปี อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท ไออำร์พีซี  จ ำกัด (มหำชน) (IRPC)  
ปตท. จัดหำน  ำมันดิบให้ IRPC  ตำมสัญญำจัดหำน  ำมันดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีกำรเจรจำต่อสัญญำปีต่อปี 

ซึ่งรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  
ปตท. ท ำสัญญำซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูป กับ IRPC มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นระยะเวลำ 1 ปี  

และจะมีกำรเจรจำต่อสัญญำปีต่อปี  ซ่ึงรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  
ปตท. ท ำสัญญำใช้บริกำรคลังน  ำมัน  IRPC จ.ชุมพร เพื่อใช้บริกำรรับ เก็บรักษำ และจ่ำยน  ำมัน มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 

1 มกรำคม 2557 เป็นระยะเวลำ 1 ปีและจะมีกำรเจรจำต่อสัญญำปีต่อปี 
ปตท. จัดท ำสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ IRPC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม มีผลบังคับใช้

ตั งแต่วันที่ 9 มิถุนำยน 2552 รวมระยะเวลำสัญญำ 10 ปี โดยรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด 
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ปตท. ท ำสัญญำซื อขำยตรำสำรอนุพันธ์กับ IRPC ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูป
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ 
(4) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) 
PTTGC  เป็นบริษัทที่เกิดขึ นจำกกำรควบรวมบริษัทตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่ำงบริษัท 

ปตท. เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียน
จัดตั งบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2554  และได้รับมำซ่ึงทรัพย์สิน หนี  สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทั งหมดของทั งสองบริษัท
ดังกล่ำว โดยภำยหลังจำกกำรควบรวมบริษัทระหว่ำง PTTCH กับ PTTAR แล้วนั น บริษัทใหม่จะคงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั งสอง
บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรำยกำรและสัญญำระหว่ำงกันมีดังต่อไปนี  

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้กับ  PTTGC ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน  ก๊ำซปิโตรเลียม

เหลว (LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) โดยรำยละเอียดของสัญญำซื อขำยวัตถุดิบหลักที่ส ำคัญประกอบด้วย  
วัตถุดิบ ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตันต่อปี) ปีที่ส้ินสุดสัญญา 

(พ.ศ.) 
อีเทน 454,000 - 605,000 2563 
อีเทน 370,000 – 500,000 2563 

อีเทน 1,300,000 – 1,350,000 2568 
โพรเพน 126,000 - 168,000 2563 
แอลพีจี 100,000 - 160,000 2563 
แอลพีจี >  240,000 2563 
แอลพีจี > 156,000 2564 

แอลพีจี 336,000 2563 

เอ็นจีแอล 380,000 – 470,000 2564 

โดยสัญญำซื อขำยวัตถุดิบหลักนี  โครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซอีเทนแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก HDPE 
ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะสะท้อนภำวะของตลำดปิโตรเคมีทั งสำยไปถึงตลำดเม็ด
พลำสติก HDPE ส่วนโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซโพรเพนและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ด
พลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรำคำวัตถุดิบอื่นเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงกันซ่ึง
อิงกับรำคำตลำดทั่วไป  นอกจำกนี ในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซบิวเทน 
และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ เดิมภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 13 
มกรำคม 2555 และ  PTTGC เป็น ผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดังกล่ำว ต่อมำในปี 2558  ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรเรียก
เก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่อัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  

สัญญำซื อขำยวัตถุดิบดังกล่ำวเมื่อสิ นสุดแล้วสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้อีก  5  ปี ทั งนี ขึ นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละ
สัญญำ 

ปตท. ท ำสัญญำจัดหำคอนเดนเสทให้กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) โดยท ำสัญญำซื อขำยคอนเดนเสทระยะยำวกับ 
PTTGC โดย ปตท. เป็นผู้จัดหำคอนเดนเสท โดยอิงกับตะกร้ำรำคำน  ำมันดิบ  (Basket of Crude Oil Prices) ในปริมำณ 4.6 – 6.1 
ล้ำนตันต่อปี 
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ปตท. ท ำสัญญำระยะยำวเป็นผู้รับซื อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และแนฟทำที่ผลิตจำกโรงอะโรเมติกส์ของ PTTGC เพื่อ
จ ำหน่ำยให้ลูกค้ำส่งออก โดยเป็นสัญญำระยะยำว นับตั งแต่ปี 2544 ภำยใต้เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจำกปี 2556 ให้ถือว่ำ
สัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

ปตท. มีสัญญำระยะสั นในกำรฝำกเก็บน  ำมันเพื่อเก็บเป็นน  ำมันส ำรองตำมกฎหมำย   
กลุ่มธุรกิจการกลั่นน้ ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 
ปตท. จัดหำน  ำมันดิบตำมสัญญำจัดหำน  ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) โดย มีผลบังคับใช้ตั งแต่

วันที่  1 กุมภำพันธ์ 2552 ซ่ึง ปตท.จะจัดหำตำมชนิดและปริมำณที่  PTTGC ก ำหนดด้วยรำคำตลำด จำกทั งกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศและน  ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศ 

ปตท. รับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปที่ได้จำกกำรกลั่นในปริมำณขั นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ตำมรำคำตลำดในประเทศ สัญญำรับซื อผลิตภัณฑ์มีระยะเวลำ 18 ปี มีผลบังคับตั งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549 หลังจำก 18 ปี ให้ถือ
ว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

ปตท. จัดท ำสัญญำรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปของโครงกำรขยำยกำรลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement) กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เป็นระยะเวลำ 18 ปี ตั งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549  หลังจำก 18 ปี ให้ถือว่ำสัญญำมี
ผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ โดย ปตท. จะรับซื อผลิตภัณฑ์ทั งหมดของปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ 
PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) ผลิตได้จำก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซื อผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของจ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ทั งหมดในรำคำตลำดในประเทศ  

ปตท. ท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน  ำมันส ำเร็จรูป และ
ท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เพื่อใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำจะสิ นสุดปี 2561  

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) 
ปตท. ท ำสัญญำจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ HMC ปี 2549โดยท ำสัญญำซื อขำยวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน

ระยะยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปีนับตั งแต่เริ่มเดินเครื่องปี 2553 และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำจะแปรผันตำม
รำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในปี 2551 ปตท. ได้แก้ไขคุณภำพของผลิตภัณฑ์โพรเพน และจุดส่งมอบ (Delivery Point) จำกเดิมส่งมอบ ณ ด้ำนโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติ ระยอง ได้เปลี่ยนเป็นส่งมอบ ณ โรงงำน HMC แทน จึงแก้ไขโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซโพรเพนให้สะท้อน
ต้นทุนกำรจัดส่งวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน โดยเพิ่มเติมค่ำผ่ำนท่อ (Pipeline Transportation Charges) ส่งผลให้รำคำของผลิตภัณฑ์มี
มูลค่ำสูงขึ น 

ในปี 2556 ปตท. ได้ระบุวันที่สัญญำฯ มีผลบังคับใช้และวันสิ นสุดสัญญำฯอย่ำงชัดเจน คือวันที่ 19 มกรำคม 2553 ถึง 
วันที่ 18 มกรำคม 2568 แต่ยังคงสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี ดังเดิม อีกทั งยังแก้ไขรำคำซื อขำยวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน โดยสัญญำมี
ผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2555 เป็นต้นไป ซ่ึงสัญญำยังคงมีโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน แปรผันตำมรำคำ
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปลี่ยนแปลงสมมติฐำนให้สะท้อนภำพปัจจุบันมำกยิ่งขึ น 
ส่งผลให้รำคำของผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำสูงขึ น นอกจำกนี ในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊ำซ             
โพรเพน ก๊ำซบิวเทน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ  เดิมภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม โดยมีผล
บังคับใช้ตั งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2555 และ  HMC เป็น ผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดังกล่ำว  

ต่อมำในปี 2558 ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่อัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม 
โดยให้มีผลตั งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  
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ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) 
ปตท. ท ำสัญญำจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ PTTAC ในปี 2551 โดยท ำสัญญำซื อขำยวัตถุดิบก๊ำซ     

โพรเพนระยะยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปี นับตั งแต่โรงงำนเริ่มด ำเนินกำรผลิต และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำ
จะแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปี 2556 ปตท. แก้ไขโครงสร้ำงรำคำซื อขำยวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน โดยเพิ่มเติมในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุน
น  ำมัน จำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซบิวเทน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ  โดยภำครัฐได้เรียกเก็บใน
อัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม  มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2555 และ PTTAC เป็นผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดังกล่ำว 

ต่อมำในปี 2558 ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่อัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม 
โดยให้มีผลตั งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES) 
ปตท. ท ำสัญญำ Technical Services Agreement กับ PTTES   สัญญำมีอำยุ  5 ปี จะสิ นสุดวันที่ 31  สิงหำคม 2559 อัตรำ

ค่ำบริกำรเหมำจ่ำยรำยปี และแต่ละปีจะมีกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรตำมดัชนีที่ก ำหนดจำกดัชนีรำคำผู้บริโภคที่ประกำศโดยกระทรวง
พำณิชย ์

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหว่ำงกันของ ปตท. ในอนำคต จะเป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติเช่นเดิม ไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ระหว่ำง ปตท. กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก ำหนดให้กับบุคคล /กิจกำรอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับรำคำสินค้ำที่ซื อจำกบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมรำคำขำยของบริษัทย่อยที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำด กำรเปิดเผย
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตำมระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  ซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี 
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 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่1 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 งบการเงินรวม 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับส ำหรับงวดปีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนจำก
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซ่ึงได้ปรับปรุงใหม่ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 กลุ่มบริษัทได้ท ำกำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยพิจำรณำกำร
ปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรใช้สินทรัพย์ที่เฉพำะเจำะจง และกำรให้สิทธิในกำรใช้สินทรัพย์นั้น พบว่ำมีสัญญำที่เข้ำข่ำยตำมกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี บริษัทฯ 
กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและบริษทัร่วมในประเทศจงึท ำกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลัง และน ำงบกำรเงินที่ได้ปรับปรุงรำยกำร
แล้วมำจัดท ำงบกำรเงินรวม โดยผลกระทบที่มีต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  เพิ่มขึ้น(ลดลง) เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556    

 สินทรัพย์รวม  6,027.02 7,523.33 
 หนี้สินรวม  4,569.43 7,573.07 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น   1,457.59 (49.74) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    

 สินทรัพย์รวม  4,431.71 7,077.18 
 หนี้สินรวม  4,767.50 7,839.31 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  (335.79) (762.13) 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 รำยได้รวม  (809.94) (29.31) 
 ต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยรวม  278.91 218.49 
 ภำษีเงินได้  (42.73) (49.56) 
 ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  (514.74) (514.15) 
 ก ำไรส ำหรับงวด  (1,560.86) (712.39) 
 ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษ ี  (232.52) - 
 ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด  (1,793.38) (712.39) 
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 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่2 

13.1.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
              หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
 ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 136,924  157,684  203,785 
   เงินลงทุนชั่วครำว 6,409  2,687  20,976 
   ลูกหน้ีกำรค้ำ 243,303  277,712  179,391 
   ลูกหน้ีอื่น  35,519  33,408  28,827 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 97  376  385 

   สินค้ำคงเหลือ 28,485  28,798  27,514 
   พัสดุคงเหลือ  13,759  15,374  17,184 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,650  7,538  12,320 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย - - 1,581 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 472,146  523,577  491,963 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนเผื่อขำย 12,972  12,599  12,472 
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 235,825  246,337  237,839 
   เงินลงทุนระยะยำวอื่น 2,016 2,200 1,102 
ลูกหน้ีอื่นระยะยำว -  4,114  4,114 

   เงินให้กู้ยืมระยะยำว 107  4,699  4,628 
   อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 8,091  6,272  6,083 
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 650,561  739,785  720,335 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 116,870  124,897  166,158 
   สินทรัพย์เหมือง  35,233  35,219  32,467 
   ค่ำควำมนิยม 46,501  51,851  55,301 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 14,501  13,184  10,044 

   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือก๊ำซ 5,689  4,691  4,337 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 28,999  35,614  32,336 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,157,365  1,281,462  1,287,216 
รวมสินทรัพย์ 1,629,511  1,805,039  1,779,179 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่3 

         หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 17,839  14,337   22,321  
   เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 254,704  271,267   183,617  
   เจ้ำหน้ีอื่น 32,534  32,662   37,896  
   เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 39,831  46,133   62,711  
   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 29,350 32,843  30,936  
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตระยะส้ัน 636  379   -    
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5,997  9,098   6,824  
   หน้ีสินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย - - 145 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 380,891  406,719  344,450 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   เจ้ำหน้ีอื่นระยะยำว 639  618   586  
   เงินกู้ระยะยำว 397,514  425,262   390,773  
   หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 60,021  65,476   57,322  
   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 5,821  8,130   10,151  
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตระยะยำว 33,126  39,495   71,935  
   เงินมัดจ ำถังก๊ำซ 7,270  8,099   8,729  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 14,333  28,398   27,891  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 518,724  575,478   567,387  
รวมหน้ีสิน 899,615  982,197   911,837  
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
   ทุนจดทะเบียน 28,572 28,572 28,572 
   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 28,563 28,563 28,563 
   ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 29,211 29,211 29,211 
   ก ำไรสะสม    
      จัดสรรแล้ว    
         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 2,857 2,857 2,857 
         ทุนส ำรองเพือ่กองทุนประกันวินำศภัย 1,075 1,057 1,099 
ยังไม่ได้จัดสรร 572,851  630,968  644,733 

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (30,637) (10,345)  (8,885) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  603,920  682,311  697,578 
   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  125,976  140,531  169,764 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 729,896  822,842  867,342 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,629,511  1,805,039  1,779,179 

 
หมายเหตุ :      1/ งบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่เข้าข่าย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี จึงต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 
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13.1.2 งบก ำไรขำดทนุ  
                                                                                                                                                                           หน่วย : ล้านบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
ปี 2555 ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 
รำยได้    
   รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 2,793,833.06 2,842,408.30 2,834,732.18 
   ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 2,561,134.78 2,618,182.10 2,607,490.56 
   ก ำไรขั้นต้น 232,698.28 224,226.20 227,241.62 
รำยได้อื่น 17,178.96 14,027.21 18,053.63 
   ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 249,877.24 238,253.41 245,295.25 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 9,836.17 10,318.94 12,487.25 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 38,475.24 38,957.52 82,426.95 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 736.06 842.47 583.79 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียม 6,629.83 5,351.26 10,826.09 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 26,392.71 27,122.01 27,324.34 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 10,434.29 - - 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (7,434.06) 210.36 (11,155.53) 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 164,806.98 155,450.85 122,802.36 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 27,014.79 26,356.15 2,942.05 
   ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 191,821.77 181,807.00 125,744.41 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 19,746.85 20,593.26 22,218.28 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 172,074.92 161,213.74 103,526.13 
ภำษีเงินได ้ 46,516.38 47,649.41 41,028.52 
   ก ำไรสุทธิ 125,558.54 113,564.33 62,497.61 
กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ    
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 20,950.14 20,472.92 6,702.68 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 104,608.40 93,091.41 55,794.93 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 36.59 32.52 19.33 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 36.58 32.52 19.33 

 
หมายเหตุ :      1/ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2556 ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากตัง้แตวั่นที่ 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่เข้าข่ายการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 
จึงต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่5 

13.1.3 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็                              
                  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2555 
 

ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 
(ตรวจสอบ) 

ก ำไรส ำหรับงวด 125,558.54 113,564.34 62,497.62 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น    
ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพยเ์ผื่อขำย 1,340.44 (337.25) (122.74) 
ภำษีเงินได้เก่ียวกับก ำไร(ขำดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย 

 
(289.99) 

 
75.09 

 
26.07 

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ 
ประกันภัย 

 
- 

 
- 

 
(1,350.45) 

ภำษีเงินได้เก่ียวกับผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 
- 

 
- 

 
267.67 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (6,833.31) 22,920.57 789.96 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (587.35) 1,676.09 (115.99) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจำกภำษี (6,370.20) 24,334.50 (505.48) 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 119,188.34 137,898.84 61,992.14 
กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 99,892.46 109,619.10 55,829.31 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 19,295.88 28,279.74 6,162.83 

 
หมายเหตุ :      1/  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2556 ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่เข้าข่ายการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่งเป็นการ เปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชี จึงต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง  
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13.1.4 งบกระแสเงนิสด 

             หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 104,608.40 93,091.41 55,794.93 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)    
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:    

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ิน และค่ำตัดจ ำหน่ำย 65,054.89 76,243.89 108,340.75 
(โอนกลับ)ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 10,385.78 (81.36) 36,707.17 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 148.25 261.89 211.62 
ก ำไรท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำร KKD - - (1,041.96) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - (399.34) (1,081.25) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (27,014.79) (26,356.15) (2,942.05) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในก ำไรส ำหรับงวด 20,950.14 20,472.92 6,702.68 
ส ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน 629.32 994.70 1,080.61 
(ก ำไร)และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 636.53 6,835.78 (875.27) 
(โอนกลับ)หน้ีสงสัยจะสูญ 466.48 (8.30) 1,406.95 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจตัดจ ำหน่ำย 2,945.39 2,227.12 8,666.27 
(โอนกลับ)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 205.80 29.91 1,091.67 
(โอนกลับ)ส ำรองพัสดุส้ินเปลืองเส่ือมสภำพ 3.40 (10.26) 47.17 
เงินปันผลรับ (375.95) (405.99) (215.98) 
ภำษีเงินได้ 46,516.38 47,649.40 41,028.52 
ดอกเบ้ียรับ (2,887.68) (2,740.19) (2,702.39) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 18,552.21 18,494.21 21,463.07 
อื่นๆ 103.14 248.09 (33.91) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 240,927.69 236,547.73 273,648.60 
สินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น) (25,141.18) (25,218.02) 11,545.30 
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 215,786.51 211,329.71 285,193.90 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย - - - 
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย - - - 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (40,782.46) (45,822.48) (49,826.41) 
เงินสดสุทธไิด้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 175,004.04 165,507.23 235,367.49 
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    หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน     
เงินรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 242.42 78.95 20.42 
เงินจ่ำยส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (114,763.07) (110,494.73) (114,162.62) 
เงินจ่ำยส ำหรับสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (1,960.83) (1,406.51) (12,687.79) 
เงินจ่ำยส ำหรับพัฒนำสินทรัพย์เหมือง (112.76) (2,624.11) (1,540.63) 
เงินจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำท่ีดิน-อำคำรตำมสัญญำระยะยำว (54.96) (25.25) (98.67) 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว (54.50) (11.29) (9.01) 
เงินสดรับจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำร KKD - - 12,617.99 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (85,995.38) (225.72) (26,400.61) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกัน - (7,919.40) - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (496.13) (2,905.73) (453.75) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกิจกำรอื่น (266.11) (184.50) - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนเผื่อขำย - (20.01) - 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว - 6,788.96 2,699.38 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยำว 115.98 1,260.04 - 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 4,823.82 44.39 - 
เงินสดรับจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำในสถำนีบริกำรน้ ำมัน 26.19 14.80 17.54 
เงินรับค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 99.29 344.05 
เงินลงทุนชั่วครำว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 4,654.84 3,778.51 (18,289.27) 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 4,845.99 2,708.59 2,348.09 
เงินปันผลรับ 10,911.91 15,779.35 11,533.81 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (178,082.59) (95,264.37) (144,061.07) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน     
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ 32,694.12 93.33 - 
เงินสดรับจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้น - 186.67 - 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะส้ัน 65,962.04 29,680.86 - 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำว 109,593.30 56,508.38 31,741.57 
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะส้ัน (64,636.41) (36,205.95) - 
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะยำว (57,508.45) (40,409.60) (49,197.69)  
เงินจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (274.16) (390.09) (361.38) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำก สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (266.85) 923.10 7,984.91 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน 4,718.81 - 32,334.66 
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (20,248.78) (20,089.08) (20,980.01)  
เงินปันผลจ่ำย (42,308.44) (46,367.65) (48,837.49) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน 27,725.19 (56,070.03) (47,315.43) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (1,354.11) 3,538.34 1,527.10 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,509.23) 3,048.26 811.33 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่หมุนเวยีน
ท่ีถือไว้เพื่อขำย 

 
- 

 
- 

 
(227.48) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 20,783.31 20,759.43 46,101.94 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 116,140.75 136,924.06 157,683.49 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด 136,924.06 157,683.49 203,785.43 
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13.1.5 ผลด ำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT 
 

ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 
ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

ปี 2555 
 

ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 
(ตรวจสอบ) 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ    
กำรจัดหำ ขนส่ง และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติ    
รำยได้จำกกำรขำย 510,683.59 529,050.73 558,017.64 
ต้นทุนขำย 445,998.25 470,578.88 491,159.35 
ก ำไรขั้นต้น 64,685.34 58,471.85 66,858.29 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 13,052.00 13,842.35 12,921.22 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 633.71 206.98 165.02 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 52,267.05 44,836.48 54,102.09 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 13,405.45 13,851.31 14,322.59 
     รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษ ี(EBIT) 38,861.60 30,985.17 39,779.50 
ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)    
รำยได้จำกกำรขำย 212,536.69 224,972.69 247,817.12 
ต้นทุนขำย 21,897.19 25,490.36 27,815.03 
ก ำไรขั้นต้น 190,639.50 199,482.33 220,002.09 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 9,639.81 10,536.70 13,172.45 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจ 6,629.83 5,351.26 10,826.09 
ค่ำภำคหลวง 24,492.24 25,077.21 25,508.12 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 2,220.08 2,755.41 4,244.31 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 152,097.70 161,272.57 174,739.74 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 42,691.79 50,350.89 83,214.67 
     รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษ ี(EBIT) 109,405.91 110,921.68 91,525.07 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 
และก๊ำซธรรมชำติ (EBIT) 148,267.51 141,906.85 

 
131,304.57 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน 
กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรลียม (Oil Marketing)  

   

รำยได้จำกกำรขำย 608,371.42 617,305.45 638,409.04 
ต้นทุนขำย 582,803.89 592,499.17 613,360.67 
ก ำไรขั้นต้น 25,567.53 24,806.28 25,048.37 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 12,470.25 14,553.55 15,390.94 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 2,831.99 3,044.12 1,920.09 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 15,929.27 13,296.85 11,577.52 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,563.59 2,644.40 2,861.72 
     รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษ ี(EBIT) 13,365.68 10,652.45 8,715.80 
กำรค้ำสำกลผลิตภัณฑ์ปิโตรลียม (Oil Trading)    
รำยได้จำกกำรขำย 1,635,520.25 1,656,735.43 1,599,101.23 
ต้นทุนขำย 1,638,510.70 1,656,858.79 1,596,499.67 
ก ำไรขั้นต้น (2,990.45) (123.36) 2,601.56 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 3,718.04 4,104.08 8,061.39 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 2,862.65 3,076.74 4,708.70 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) (3,845.84) (1,150.70) (751.13) 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 14.62 12.57 35.87 
     รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษ ี(EBIT) (3,860.46) (1,163.27) (787.00) 

รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีของกลุ่มธุรกิจน้ ำมัน 9,505.22 9,489.18 7,928.80 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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หน่วย : ล้านบาท 
ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 

ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 
ปี 2555 

 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2557 

(ตรวจสอบ) 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี    
รำยได้จำกกำรขำย 83,406.84 93,053.52 111,851.48 
ต้นทุนขำย 78,972.83 89,288.69 105,839.51 
ก ำไรขั้นต้น 4,434.01 3,764.83 6,011.97 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 1,819.98 1,896.86 1,991.44 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 84.26 173.11 92.72 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 2,698.29 2,041.08 4,113.25 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 803.00 1,272.17 1,312.43 
     รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษ ี(EBIT) 1,895.29 768.91 2,800.82 
กลุ่มธุรกิจถ่ำนหิน    
รำยได้จำกกำรขำย 28,738.50 24,977.75 20,556.52 
ต้นทุนขำย 18,106.95 16,094.41 13,482.60 
ก ำไรขั้นต้น 10,631.55 8,883.34 7,073.92 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 2,084.89 1,029.05 849.84 
ค่ำภำคหลวง 1,900.47 2,044.80 1,816.22 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น  1,056.83   -    67.08 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 7,703.02 5,809.49 4,474.94 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 4,105.42 6,400.69 4,709.20 
     รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษ ี(EBIT) 3,597.60 (591.20) (234.26) 
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ    
รำยได้จำกกำรขำย 1,246.14 532.08 608.51 
ต้นทุนขำย 1,195.40 438.32 390.55 
ก ำไรขั้นต้น 50.74 93.76 217.96 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 822.54 505.18 528.02 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 9.00 38.15 - 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) (762.80) (373.27) (310.06) 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 169.05 190.72 203.40 
     รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษ ี(EBIT) (931.85) (563.99) (513.46) 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีก่อนหักรำยกำรท่ียังไม่ได้จัดสรรและรำยกำร
ระหว่ำงกัน 162,333.77 151,009.75 

 
141,286.47 

บวก (หัก) รำยกำรระหว่ำงกัน (167.71) 838.41 1,232.88 
บวก (หัก) รำยกำรท่ียังไมไ่ด้จดัสรร 622.28 449.26 165.16 
รวมก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษี 162,788.34 152,297.42 142,684.51 
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13.1.6 อัตราส่วนทางการเงิน  

อัตราส่วนทางการเงนิและก าไรตอ่หุ้น หน่วย ปี 2555 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่)1/ 
ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 

  
 อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.24 1.29 1.43 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.02 1.08 1.17 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ        13.34  10.83 12.27 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน        26.99  33.24 29.34 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ เท่ำ        11.37  9.95 11.46 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วัน        31.67  36.17 31.40 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 
  

 อัตรำก ำไรขั้นต้น % 8.33% 7.89% 8.02% 
อัตรำก ำไรสุทธิต่อขำยสุทธ ิ % 3.74% 3.28% 1.97% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 18.06% 14.46% 8.09% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

 
  

 อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ % 6.90% 5.41% 3.11% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ถำวร % 22.81% 13.40% 7.64% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์  เท่ำ 1.84 1.65 1.58 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 
  

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น2/ เท่ำ 1.23 0.59 0.55 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 12.22 10.52 13.59 
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปนัผล % 35.54% 39.98% 56.91% 
ก าไรต่อหุ้น       
ก ำไรต่อหุ้น บำท/หุ้น 36.59 32.52 19.33 

หมำยเหตุ :  /1อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น ปี 2556 ปรับปรุงใหม่ เนือ่งจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 กลุม่บริษัทมีสัญญาที่เข้าข่าย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 4  เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชี จึงต้องปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลัง 

/2 ส ำหรับปี 2556 และ 2557 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ทั้งนี้สูตรได้
มีกำรปรับจำกเดิม อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
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14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝา่ยจัดการ (Management Discussion & Analysis) 
 ในกำรอ่ำนค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  นักลงทุนควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซ่ึงได้แก่ งบกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง ตัวเลขกำรด ำเนินงำนโดยสรุปทั้งในอดีตและที่มีกำรปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินและข้อมูลที่น ำเสนอไว้ในเอกสำรนี้ 

14.1.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินการไตรมาสท่ี 4 และปี 2557  

 ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 
 ใน Q4/2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีขำดทุนสุทธิ 26,649 ล้ำนบำท ลดลงจำก Q3/2557 ที่มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 24,558 ล้ำน
บำท สำเหตุหลักมำจำกมีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของ กลุ่ม ปตท. รวมจ ำนวน 36,707 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็น
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของ ปตท.สผ. หำกไม่รวมรำยกำรดังกล่ำวผลกำรด ำเนินงำนของ กลุ่ม ปตท. ยังคงปรับลดลง โดยเฉพำะ
กลุ่มธุรกิจกำรกลั่นที่มีผลขำดทุนสุทธิ เป็นผลจำกรำคำน้ ำมันดิบที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ Q3/2557 ส่งผลให้มีขำดทุนสต็อก
น้ ำมันและขำดทุนกำรปรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินงวด (NRV) เป็นจ ำนวนมำก เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนลดลงจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ (Spread Margin) ของ PX ที่ลดลง  ส่วนผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ปรับลดลงจำก
ผลกระทบของรำคำน้ ำมันและกำรปรับต้นทุนค่ำซ้ือก๊ำซธรรมชำติย้อนหลัง 
 ใน Q4/2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 643 ,851 ล้ำนบำท ลดลง 113,768 ล้ำนบำท จำกปริมำณ
ขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทน ำเข้ำของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ลดลงเป็นหลัก ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่ม
ธุรกิจน้ ำมันและ ปตท.สผ. ลดลงเช่นกัน สำเหตุหลักจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยปรับลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบที่ใช้อ้ำงอิง 
นอกจำกนั้น กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. มีต้นทุนค่ำซ้ือก๊ำซฯ เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำน้ ำมันเตำ ในสูตรรำคำซ้ือ 
ย้อนหลัง ส่งผลให้ในไตรมำสนี้ ปตท.และบริษัทย่อย มีก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นและรำยได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน (EBITDA) จ ำนวน 51,854 ล้ำนบำท ลดลง 14,198 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 21.5 

 
 
 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 

หน่วย : ล้ำนบำท 

(10,100) 

3,499 >100% 
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ใน Q4/2557 มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 10,100 ล้ำนบำท ลดลงจำก Q3/2557 ที่มีส่วนแบ่ง
ก ำไรจ ำนวน 3,499 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีปรับลดลงจำกปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ที่มี Spread Margin ของ 
PX และ Benzene ปรับลดลง  เนื่องจำกอุปทำนส่วนเกินจำกผู้ผลิต PX และ Naphtha Cracker กลับเข้ำมำผลิตในช่วง Q4/2557 
ขณะที่ปริมำณควำมต้องกำรจำกผู้ผลิต Polyester และ PTA ชะลอตัวลงจำกกำรรอดูทิศทำงรำคำผลิตภัณฑ์ที่อำจปรับลดลงตำม
รำคำน้ ำมัน นอกจำกนี้ใน Q4/2557 มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำนของโรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ของ PTTGC  ส่งผลให้ปริมำณ
ผลิตและปริมำณขำยลดลง ส่วนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ มี Spread Margin ปรับเพิ่มขึ้นในทุก
ผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกควำมต้องกำรในเม็ดพลำสติกยังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำในช่วงปลำย Q4/2557 รำคำ HDPE และ PP จะเริ่ม
ปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบที่ลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกล่ันลดลง แม้ว่ำ Market GRM ของโรงกล่ันในกลุ่ม ปตท. ปรับเพิ่มขึ้น
จำกอุปสงค์ในประเทศและในภูมิภำคปรับตัวดีขึ้น และแรงหนุนจำกควำมต้องกำรใช้น้ ำมันช่วงฤดูหนำวและฤดูท่องเที่ยวช่วง
ปลำยปี แต่ในไตรมำสนี้มีขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันและขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินงวด (NRV) ท ำให้ค่ำกำร
กลั่นทำงบัญชี (Accounting GRM) ของโรงกลั่น (รวมผลก ำไร/ขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันและกำรท ำ Hedging ทั้งนี้ ไม่รวมหน่วย
กลั่นของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจำก 0.83 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน Q3/2557 เป็นขำดทุน 4.23 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บำร์เรล ใน Q4/2557  เนื่องจำกรำคำน้ ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องตำมเหตุผลที่ได้กล่ำวข้ำงต้น   

ใน Q4/2557 มีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 4,333 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.7 จำก 27,595 ล้ำนบำท ใน 
Q3/2557 เป็น 31,928 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ตำมสินทรัพย์พร้อมใช้งำน
และปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย และโครงกำรซอติก้ำที่ส่งก๊ำซฯ จ ำหน่ำยในประเทศไทยเต็ม
ไตรมำส  

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 3,946 ล้ำนบำท จำก 1,312 ล้ำนบำท ใน Q3/2557  เป็น 5,258 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำก 
ปตท.สผ. ที่มีเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงใน Q4/2557 ค่ำเงินเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับ
เงินบำท  

ต้นทุนทำงกำรเงิน เพิ่มขึ้น 464 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.6 จำก 5,369 ล้ำนบำทใน Q3/2557 เป็น 5,833 ล้ำนบำทใน 
Q4/2557    

ใน Q4/2557 มีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์รวมจ ำนวน 36,707 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำก ปตท.สผ. รับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำกโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย และจำกโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ เนื่องจำกรำคำน้ ำมันที่
ลดลง รวมจ ำนวน 32,796 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. ด ำเนินธุรกิจปำล์มน้ ำมัน) รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ด ำเนินงำนอีกจ ำนวน 2,816 ล้ำนบำท  

ภำษีเงินได้ จ ำนวน 7,997 ล้ำนบำท ลดลง 2,707 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.3 จำก 10,704 ล้ำนบำทใน Q3/2557 โดยหลักมำ
จำกก ำไรที่ลดลงของ ปตท. และ ปตท.สผ. จำกรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบอ้ำงอิง 

ผลการด าเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2556 
ปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ 55,795 ล้ำนบำท ลดลง 37,296 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 40.1 จำก 93,091 

ล้ำนบำท ในปี 2556 โดยหลักมำจำก ใน Q4/2557 ปตท. และบริษัทย่อย มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของกลุ่ม 
ปตท. รวมจ ำนวน 36,707 ล้ำนบำท และ ปตท.สผ. มีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มสูงขึ้นตำมปริมำณกำรผลิตและสินทรัพย์
พร้อมใช้งำนที่เพิ่มขึ้น แต่รำยกำรดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่ม ปตท. โดย ปตท.และบริษัทย่อยยังคงมี 
EBITDA เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจำกผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำกกำรขำดทุน
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สต็อกน้ ำมันและ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลง ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และกำรกล่ันลดลงจำกปีก่อนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ในปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 2,834,732 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อย 7,676 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 0.3 ส่วนใหญ่มำจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศตำมรำคำน้ ำมันดิบในตลำดที่ใช้
อ้ำงอิง ในขณะที่รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจน้ ำมัน และ ปตท.สผ. แม้จะได้รับผลกระทบจำกรำคำน้ ำมันที่ลดลง แต่
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มธุรกิจดังกล่ำวยังปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจำกปริมำณขำยผลิตภัณฑ์ยังเติบโตต่อเนื่ อง ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ
ก๊ำซธรรมชำติมีรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นตำมรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอ้ำงอิง และกำรอ่อนค่ำของเงินบำทเมื่อเทียบกับเงิน
เหรียญสหรัฐฯ นอกจำกนี้ปริมำณขำยปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน จำกกำรที่โรงแยกก๊ำซฯหน่วยที่ 5 กลับมำด ำเนินกำรผลิตได้ตำมปกติ ท ำ
ให้มีอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (Utilization rate) ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจำกที่ปีก่อนเกิดอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำ แม้ว่ำใน Q4/2557 กลุ่มธุรกิจก๊ำซ
ธรรมชำติจะมีกำรปรับต้นทุนค่ำซ้ือก๊ำซฯ ย้อนหลัง  EBITDA ในปี 2557 ของ ปตท.และบริษัทย่อย อยู่ที่251,025 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
22,484 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.8 จำกปีก่อน 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 

 

ในปี 2557 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ ำนวน 2,942 ล้ำนบำท ลดลง 23,414 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 88.8 
โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ลดลง โดย Spread Margin ของ PX และ 
Benzene ปรับลดลง  เนื่องจำกปัญหำอุปทำนส่วนเกิน และอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ขั้นปลำยเติบโตลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจโลก 
ประกอบกับใน Q3/2557 และ Q4/2557 โรงอะโรเมติกส์มีกำรปิดซ่อมฉุกเฉินและปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำน ขณะที่ปีก่อนมีกำรปิด
ซ่อมเพียงบำงหน่วยกำรผลิต ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น เนื่องจำก Spread Margin ของผลิตภัณฑ์
โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องปรับเพิ่มขึ้นตำมควำมต้องกำรของตลำด แม้ใน Q1/2557 โรงโอเลฟินส์จะมีกำรปิดซ่อมบ ำรุง แต่
ปริมำณผลิตและปริมำณขำยเฉลี่ยของทั้งปี 2557 ยังปรับเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลั่นลดลง โดย Accounting GRM ของโรงกลั่น (ไม่รวมหน่วยกลั่น
ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. ลดลงจำก 4.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2556 เหลือ  1.17 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 
2557  โดยหลักเป็นผลจำกใน Q4/2557 มีขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันและขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินงวด (NRV) 
ขณะที่ปีก่อนมีก ำไรจำกสต็อกน้ ำมัน เนื่องจำกรำคำน้ ำมันดิบปรับตัวลดลงตั้งแต่ Q3/2557 นอกจำกนี้ยังเป็นผลจำกในปี 2557 โรง
กล่ันน้ ำมันในกลุ่ม ปตท. มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงครั้งใหญ่ตำมแผนงำน (Major Turnaround) 

ในปี 2557 มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนจ ำนวน 1,081 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่จำกกำรจ ำหน่ำย Vietnam LPG Co.,Ltd. 
(VLPG), บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG) และ บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด (RPCL)  

หน่วย : ล้ำนบำท 
26,356 

2,942 

88.8% 
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ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 32,097 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 42.1 จำก 76,244 ล้ำนบำท ในปี 2556 เป็น 108,341 
ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในโครงกำรพีทีทีอีพี  ออสตรำเลเชียที่ผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำมันดิบเต็มปี (เริ่มจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบตั้งแต่เดือน ส.ค. 2556) โครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรซอติก้ำ ตำมปริมำณกำร
ผลิตและสินทรัพย์พร้อมใช้งำนที่เพิ่มขึ้น 

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ ำนวน 11,156 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 210 ล้ำนบำท โดย
หลักมำจำกก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของ ปตท. ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกค่ำเงินบำทเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่ำในอัตรำที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2556 

ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 1,625 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.9 จำก 20,593 ล้ำนบำท ในปี 2556 เป็น 22,218 ล้ำนบำท ในปี 
2557 

ใน ปี 2557 มีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์รวมจ ำนวน 36,707 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำก ปตท.สผ. รับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำกโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย และจำกโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ เนื่องจำกรำคำน้ ำมันที่
ลดลง รวมจ ำนวน 32,796 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. ด ำเนินธุรกิจปำล์มน้ ำมัน) รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ด ำเนินงำนอีกจ ำนวน 2,816 ล้ำนบำท 

ภำษีเงินได้ จ ำนวน 41,029 ล้ำนบำท ลดลง  6,620 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.9 จำก 47,649 ล้ำนบำทในปี 2556 โดยหลัก
เนื่องจำกภำษีเงินได้ปิโตรเลียมของแหล่งในประเทศที่ลดลงตำมก ำไรที่ลดลงของ ปตท.สผ. จำกกำรหยุดผลิตเพื่อซ่อมบ ำรุงของ
โครงกำรบงกชและ รำคำขำยที่ปรับลดลงของโครงกำรเอส 1 ตำมรำคำน้ ำมันที่ปรับลดลง ขณะที่ภำษีเงินได้ของ ปตท. เพิ่มขึ้นตำม
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่สูงขึ้น   

ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

 

   

 

 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

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

%เพิม่

YoY QoQ (ลด)

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ีย (เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 64.5 65.2 56.5 (12.4%) (13.3%) 65.6 63.4 (3.4%)

ปริมาณขายเฉล่ีย (BOED) 299,716 325,248 347,295 15.9% 6.8% 292,629 321,886 10.0%

ปี 2557ปี 2556Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิม่/(ลด)

 
 

2,834,732 251,025 142,685 

*ธุรกิจปิโตรเคมี ถ่ำนหิน และ อื่น ๆ  
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ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3 ปี 2557 
ใน Q4/2557 ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 60,348 ล้ำนบำท ลดลง 3,673 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 5.7 เป็นผลมำจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยปรับลดลงร้อยละ 13.3 จำก 65.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบใน Q3/2557  เป็น 56.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบใน Q4/2557 เนื่องจำกรำคำน้ ำมันดิบอ้ำงอิงปรับตัว
ลดลง ในขณะที่ปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จำก 325,248 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน ใน Q3/2557 เป็น 347,295 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันใน Q4/2557 เป็นผลจำกโครงกำรซอติก้ำเริ่มมีรำยได้จำกกำรขำยก๊ำซฯ ที่ส่งออกมำยังประเทศไทย
เต็มไตรมำส (เริ่มส่งออกก๊ำซฯ มำยังประเทศไทยตั้งแต่เดือน ส.ค. 2557) และโครงกำรพีทีทีอีพี ออสรำเลเชีย มีจ ำนวนวันหยุดผลิต
เพื่อซ่อมบ ำรุงลดลงจำกไตรมำสที่แล้ว  

EBITDA ใน Q4/2557 มีจ ำนวน 40,223 ล้ำนบำท ลดลง 5,342 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.7 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยได้
จำกกำรขำยที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนที่เพิ่มสูงขึ้นของโครงกำรซอติก้ำ เนื่องจำกส่งก๊ำซฯ มำยัง
ประเทศไทยเต็มไตรมำส 

EBIT ใน Q4/2557 จ ำนวน 14,715 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 9,494 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 39.2 เนื่องจำก EBITDA ที่ลดลง
ดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบกับมีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของโครงกำรซอติก้ำและโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชียเพิ่มขึ้น
ตำมสินทรัพย์พร้อมใช้งำนที่เพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงานของปี 2557 เปรียบเทียบกับ ปี 2556 
ในปี 2557 ปตท.สผ. มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 247,817 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 22,844 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.2 จำกปีก่อน 

โดยเป็นผลมำจำก  
ปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก 292,629 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันในปี 2556 เป็น 321,886 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ

ต่อวันในปี 2557 ส่วนใหญ่มำจำกแหล่งมอนทำรำของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชียที่เริ่มจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบครั้งแรกในเดือน 
ส.ค. 2556 โครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรสินภูฮ่อมจำกกำรเข้ำซ้ือบริษัทย่อยของ Hess Corporation และโครงกำรซอติก้ำที่
เริ่มจ ำหน่ำยก๊ำซฯ ในเดือน มี.ค. 2557 และส่งออกมำยังประเทศไทยในเดือน ส.ค. 2557  

ส่วนรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.4 จำก 65.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบในปี 2556  เป็น 
63.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบในปี 2557 ผลจำกรำคำน้ ำมันดิบอ้ำงอิงในตลำดปรับตัวลดลง  

EBITDA ในปี 2557 มีจ ำนวน 174,740 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13,467 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.4 โดยหลักเป็นผลมำจำกรำยได้
จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม ในปีนี้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจเพิ่มขึ้น 5,475 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นค่ำตัด
จ ำหน่ำยหลุมส ำรวจของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย โครงกำรแอล 28/48 และโครงกำรเคนยำ แอล 10 เอ 

EBIT ในปี 2557 มีจ ำนวน 91,525 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 19,397 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.5 เนื่องจำกค่ำเส่ือมรำคำที่
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์พร้อมใช้งำนตำมปริมำณกำรผลิตและจ ำหนำ่ยที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจำกโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย 
โครงกำรคอนแทรค็ 4 และโครงกำรซอติก้ำ  

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หน่วย : ตัน Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
% เพ่ิม(ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 %เพ่ิม (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 647,667 719,895 714,138 10.3% (0.8%) 2,690,389 2,738,633 1.8% 

Ethane 509,507 531,635 596,619 17.1% 12.2% 2,074,467 2,105,650 1.5% 

Propane 177,124 162,068 244,332 37.9% 50.8% 726,952 819,349 12.7% 

NGL 169,330 183,685 179,330 5.9% (2.4%) 704,931 728,542 3.3% 

รวม 1,503,628 1,597,283 1,734,419 15.3% 8.6% 6,196,739 6,392,174 3.2% 
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รำยละเอียดรำคำผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงของโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเปน็ ดังนี ้

หมำยเหตุ 1/ เป็นรำคำ Contract Price (CP) 60:40  
 2/ รำคำตลำดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/    รำคำ LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภำครัฐ โดยคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ให้คงรำคำ LPG ณ โรง

กลั่น (รำคำ LPG ที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำย) ไว้ที่ 10.6101 บำทต่อกิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2552 กบง.ได้เห็นชอบ
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำ ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงรำคำ LPG ณ โรงกลั่นฯ ไว้เท่ำกับ 332.7549 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้ำ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 
 ใน Q4/2557 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 141,172 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 686 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
0.5 จำก Q3/2557 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้นของ PTTLNG (บริษัทย่อยของ ปตท. ด ำเนินธุรกิจให้บริกำร 
LNG)  
 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ใน Q4/2557 มีจ ำนวน 9,680 ล้ำนบำท ลดลง 6,160 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 38.9 สำเหตุหลัก
จำกหน่วยธุรกิจก๊ำซฯ ของ ปตท. ได้รับผลกระทบจำกกำรปรับย้อนหลังรำคำน้ ำมันเตำในสูตรรำคำซ้ือ ส่งผลให้ต้นทุนค่ำซ้ือก๊ำซฯ 
เพิ่มขึ้น  แม้ว่ำจะได้รับเงินชดเชยจำกกำรที่ผู้ผลิตไม่สำมำรถส่งก๊ำซฯ ได้ในปริมำณที่ก ำหนดในสัญญำ (Shortfall) ของแหล่งซอ
ติก้ำที่ ปตท.เริ่มรับก๊ำซฯ ตั้งแต่ 5 ส.ค. 2557 และก ำไรจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊ำซฯ ลดลงจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ NGL และ 
LPG ที่ลดลง ทั้งนี้ EBIT ใน Q4/2557 อยู่ที่ 5,971 ล้ำนบำท ซ่ึงลดลง ร้อยละ 51.2 ตำม EBITDA ที่ลดลง 

 ผลการด าเนินงานของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 
 ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 558,018 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 28,967 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.5 จำกปี 2556  ส่วนใหญ่เป็นผลจำกหน่วยธุรกิจก๊ำซฯ ของ ปตท. มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น เนื่องจำก 
 รำคำขำยก๊ำซฯ เฉลี่ยในปี 2557 เพิ่มขึ้น จำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ  รวมทั้ง ปริมำณ
จ ำหน่ำยก๊ำซฯ (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 99 mmscfd จำก 4,589 mmscfd ในปี 2556 เป็น 4,688 
mmscfd ในปี 2557  หรือร้อยละ 2.2 โดยส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มลูกค้ำ SPP   
 รำคำขำยผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2557 ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมโครงสร้ำงรำคำที่อิงกับรำคำผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมีในตลำดโลก ประกอบกับค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ  
 ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติที่ได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซ
ธรรมชำติ) เพิ่มขึ้นจำก 6,196,739 ตัน ในปี 2556 เป็น 6,392,174 ตัน ในปี 2557 หรือร้อยละ 3.2 โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ Propane 
เนื่องจำก Utilization rate ของโรงแยกก๊ำซฯ เพิ่มขึ้น จำกร้อยละ 90.2 เป็นร้อยละ 92.7 โดยหลังจำกอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำโรงแยกก๊ำซฯ 
หน่วยที่ 5 ในเดือน ส.ค. 56 สำมำรถกลับมำด ำเนินงำนได้ตำมปกติด้วยอุปกรณ์ Temporary ตั้งแต่เดือน เม.ย.57 รวมทั้งได้ติดตั้ง

หน่วย :  

เหรียญสหรฐัฯ/ตัน 
Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 

%เพ่ิม(ลด) 
ปี 2556 ปี 2557 %เพ่ิม (ลด) 

YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 958 792 637 (33.5%) (19.6%) 868 799 (7.9%) 

Ethylene 2/ 1,427 1,478 1,214 (14.9%) (17.9%) 1,352 1,395 3.2% 

Propylene 2/ 1,367 1,301 1,032 (24.5%) (20.7%) 1,327 1,245 (6.2%) 

HDPE 2/ 1,535 1,604 1,448 (5.7%) (9.7%) 1,487 1,544 3.8% 

PP 2/ 1,537 1,620 1,459 (5.1%) (9.9%) 1,515 1,556 2.7% 

Naphtha 3/ 864 832 577 (33.2%) (30.6%) 842 786 (6.7%) 
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อุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ (WHRU) ใหม่แล้วเสร็จ เมื่อ16 ก.ย. 2557   ทั้งนี้ ในปี 2557 ระยะเวลำที่โรง
แยกก๊ำซฯ Shutdown ลดลงจำกปี 2556 จ ำนวน 33 วัน จำก 112 วัน เป็น 79 วัน  
 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2557 มีจ ำนวน 54,102 ล้ำนบำท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 9,266 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.7 สำเหตุ
หลักเนื่องจำกก ำไรจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊ำซฯ เพิ่มขึ้น จำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำ       ปิโตรเคมี และ
จำกค่ำเงินบำทที่อ่อนค่ำลง รวมถึงได้รับส่วนลดค่ำก๊ำซฯ จำกกำรที่ผู้ผลิตไม่สำมำรถส่งก๊ำซฯ ได้ในปริมำณที่ก ำหนดในสัญญำ 
(Shortfall) โดยหลักจำกแหล่งซอติก้ำ แม้ว่ำจะมีต้นทุนค่ำซ้ือก๊ำซเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพิ่มขึ้น ตำม
ปริมำณขำย NGV ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ EBIT ในปี 2557 อยู่ที่ 39,780 ล้ำนบำท ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 กลุ่มธุรกิจน้ ามัน 

%เพิม่

YoY QoQ (ลด)

ปริมาณขายเฉล่ีย 6,041 5,943 6,209 2.8% 4.5% 23,981 24,657 2.8%

ปี 2557หน่วย : ล้านลิตร Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิม่ (ลด)

ปี 2556

 

ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 
ใน Q4/2557 กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 150,935 ล้ำนบำท ลดลง 4,425 ล้ำนบำท หรือ    ร้อยละ 2.8  

โดยหลักจำกรำคำขำยน้ ำมันลดลงตำมรำคำเฉลี่ยของน้ ำมันดบิดูไบที่ลดลงจำก 101.5 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบำร์เรลใน Q3/2557 เหลือ 
74.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q4/2557 แม้ว่ำปริมำณขำยในไตรมำสนี้เพิ่มขึ้น 266 ล้ำนลิตร หรือร้อยละ 4.5 จำก 5,943 ล้ำน
ลิตรหรือเทียบเท่ำ 406,317 บำรเ์รลต่อวันใน Q3/2557 เปน็ 6,209 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 424,503 บำร์เรลต่อวัน ทัง้นี้ ส่วนใหญ่เป็น
กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรขำยกลุ่มอำกำศยำนตำมจ ำนวนเที่ยวบนิที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มน้ ำมันดเีซลและเบนซินตำมรำคำทีป่รับลดลง 

EBITDA ใน Q4/2557 มีขำดทนุ จ ำนวน 236 ล้ำนบำท ลดลงจำก Q3/2557 ที่มีก ำไร จ ำนวน 3,126 ล้ำนบำทส่วนใหญเ่ปน็
ผลจำกขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันและมีผลขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินงวด (NRV) จำกรำคำน้ ำมันที่ปรบัตัวลดลง 
เช่นเดียวกับ EBIT ที่ในไตรมำสนี้ขำดทุนจ ำนวน 1,003 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนที่มีก ำไร 2,410 ล้ำนบำท จำก EBITDA 
ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ผลการด าเนินงานของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 
ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 638,409 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 21,104 ล้ำนบำท หรือ     ร้อยละ 3.4 

เป็นผลมำจำกปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 676 ล้ำนลิตรหรือร้อยละ 2.8 จำก 23,981 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 413,258 บำร์เรลต่อวันในปี 2556 
เป็น 24,657 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 424,907 บำร์เรลต่อวันในปี 2557 ส่วนใหญ่เปน็กำรเพิ่มขึ้นในกลุ่มอำกำศยำนตำมจ ำนวน
เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นและกลุ่มเบนซินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รำคำเฉลี่ยของน้ ำมันดบิดูไบลดลงจำก  105.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในป ี
2556 เหลือ  96.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2557 

EBITDA ในปี 2557 มีจ ำนวน 11,578 ล้ำนบำท ลดลง 1,719 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.9 โดยหลักปรับลดลงจำกขำดทุนจำก
สต็อกน้ ำมันที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินงวด (NRV) จำกรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกที่ปรับตัว
ลดลง รวมทั้งก ำไรจำกกำรขำยน้ ำมันกลุ่มดีเซล น้ ำมันเตำ และน้ ำมันหล่อล่ืนที่ลดลง ส่งผลให้ EBIT ในปี 2557 อยู่ที่ 8,716 ล้ำนบำท 
ลดลง 1,936 ล้ำนบำท ตำม EBITDA ที่ปรับลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น 
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 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

%เพิม่

YoY QoQ (ลด)

ปริมาณขายเฉล่ีย 19,954 20,429 19,527 (2.1%) (4.4%) 75,545 74,200 (1.8%)

ปี 2557หน่วย : ล้านลิตร Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557
%เพิม่ (ลด)

ปี 2556

 
ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 
ใน Q4/2557 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมรีำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน  336,411 ล้ำนบำท ลดลง 118,630 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 26.1 จำก Q3/2557 เนื่องจำกปริมำณขำยในไตรมำสนี้ลดลง 902 ล้ำนลิตรหรือรอ้ยละ 4.4 จำก 20,429 ล้ำนลิตรหรือ
เทียบเท่ำ 1,396,709 บำร์เรลต่อวนัใน Q3/2557 เหลือ 19,527 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,335,040 บำร์เรลต่อวันใน Q4/2557 ส่วน
ใหญ่ลดลงจำกน้ ำมันดบิและคอนเดนเสทน ำเข้ำ   

EBITDA ใน Q4/2557 ขำดทุนจ ำนวน 1,577 ล้ำนบำท ซ่ึงขำดทนุเพิ่มขึ้น 869 ล้ำนบำท ในขณะที่ EBIT ซ่ึงรวมผลจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนแล้ว ในไตรมำสนี้มีผลขำดทนุ 33 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนที่มีก ำไร 1,474 ล้ำนบำท โดยหลักจำกก ำไร
จำกกำรขำยคอนเดนเสทในประเทศ รวมถึงน้ ำมันดบิและคอนเดนเสทในต่ำงประเทศ (out-in) ลดลง  

ผลการด าเนินงานของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 
ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,599,101 ล้ำนบำท ลดลง 57,634 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรบัตัวลดลง รวมทั้งปริมำณขำยในงวดนี้ลดลง 1,345 ล้ำนลิตร หรือร้อย
ละ 1.8 จำก 75,545 ล้ำนลิตร หรอืเทียบเท่ำ 1,301,845 บำร์เรลต่อวัน ใน ป ี2556 เหลือ 74,200 ล้ำนลิตร หรือเทียบเท่ำ 1,278,675 
บำร์เรลต่อวัน ส่วนใหญ่ลดลงจำกปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบน ำเข้ำจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงใหญ่ของกลุ่มโรงกลั่น 

EBITDA ใน ปี  2557 มีขำดทุนจ ำนวน 751 ล้ำนบำท ขำดทุนลดลง 400 ล้ำนบำท และ EBIT ที่รวมผลจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนในงวดนี้มีก ำไร 7,154 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,475 ล้ำนบำท จำกปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรขำยคอนเดนเสท
ในประเทศเพิ่มขึ้น และอัตรำแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
%เพิ่ม (ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 
%เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

HDPE - Naphtha (MOP’J) 582 685 815 40.1% 19.0% 556 678 21.9% 

PP - Naphtha (MOP’J) 585 698 819 39.9% 17.3% 585 687 17.5% 

BZ - Naphtha (MOP’J) 328 388 321 -2.2% -17.3% 371 349 -5.9% 

PX - Naphtha (MOP’J) 465 418 352 -24.4% -15.8% 552 344 -37.7% 

 
ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 
ใน Q4/2557 บรษิัทย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันของ ปตท. ที่ด ำเนนิธุรกิจปิโตรเคมี มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 

28,722 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,785 หรือร้อยละ 6.6 สำเหตหุลักมำจำกปริมำณขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมขีอง PTTPM เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 
ในขณะที่รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.8 

EBITDA ใน Q4/2557 มจี ำนวน 1,034 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 181 ล้ำนบำทหรือรอ้ยละ 21.2 และ EBIT จ ำนวน 691ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 162 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 30.6 เป็นผลมำจำกผลกำรด ำเนนิงำนของ PTTAC ที่ดขีึ้นจำก Spread Margin ของผลติภัณฑ์ PP 
และ Acrylonitrile (AN) ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 และร้อยละ 19.7 ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ใน Q4/2557 โรงปโิตรเคมีของ PTTAC 
กลับมำด ำเนินกำรผลิตไดต้ำมปกติ หลังจำกที่ Q3/2557 ที่มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่9 

ผลการด าเนินงานของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 
ในปี 2557 บริษทัย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันของปตท. ที่ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 111,851 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18,797 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.2 ส่วนใหญ่มำจำก HMC ที่ทั้งรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเฉลี่ยและปริมำณขำย
เพิ่มขึ้น รวมทั้ง PTTAC และ PTTPM มีปริมำณขำยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจำกในป ี 2556 PTTAC และ HMC มีกำร
หยุดผลิตเพื่อซ่อมบ ำรุง  

EBITDA ในปี 2557 มีจ ำนวน 4,113 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,072 ล้ำนบำท และ EBIT จ ำนวน 2,801 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,032 
ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวข้ำงต้น รวมทั้ง Spread Margin ของ
ผลิตภัณฑ์ PP และ AN ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 และร้อยละ 43.0 ตำมล ำดับ 

 กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 

 Q4/2556 Q3/2557 Q4/2557 
%เพิ่ม (ลด) 

ปี 2556 ปี 2557 
%เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ราคาขายเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

70.1 62.2 58.7 (16.3%) (5.6%) 72.4 63.6 (12.2%) 

ปริมาณขาย 
(ล้านตัน) 

3.3 2.3 2.2 (33.3%) (4.3%) 11.2 9.8 (12.5%) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 
ใน Q4/2557 ธุรกิจถ่ำนหินมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 4,426 ล้ำนบำท ลดลง 308 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.5 สำเหตุหลัก

เป็นผลมำจำกใน Q4/2557 รำคำขำยถ่ำนหินเฉลี่ยลดลง 3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 5.6 และปริมำณขำยที่ลดลง 0.1 ล้ำน
ตัน หรือ ร้อยละ 4.3 ตำมนโยบำยชะลอกำรผลิตเพื่อลดผลกระทบจำกรำคำถ่ำนหินที่อยู่ในช่วงขำลง  

EBITDA ใน Q4/2557 มีจ ำนวน 940 ล้ำนบำท ลดลง 207 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.0 และ EBIT มีผลขำดทุนจ ำนวน 147 
ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับ Q3/2557 ที่มีก ำไร 42 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลจำกรำคำและปริมำณขำยถ่ำนหินที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น 

 ผลการด าเนินงานของปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 
ในปี 2557 ธุรกิจถ่ำนหินมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 20,557 ล้ำนบำท ลดลง 4,421 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.7 สำเหตุหลัก

มำจำกรำคำขำยเฉลี่ยลดลง 8.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันหรือร้อยละ 12.2  และปริมำณขำยถ่ำนหินลดลง 1.4 ล้ำนตัน หรือร้อยละ 12.5 
โดยหลักจำกแหล่ง Jembayan   

EBITDA ในปี 2557 มีจ ำนวน 4,475 ล้ำนบำท ลดลง 1,334 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.0 สำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยถ่ำน
หินและรำคำขำยเฉลี่ยที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ EBIT ในปี 2557 มีผลขำดทนุจ ำนวน 234 ล้ำนบำท ขำดทุนลดลง 357 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 60.4 ซ่ึงเปน็ผลจำกคำ่เส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่ลดลงจำกปริมำณกำรผลิตที่ลดลง  
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท. และบรษิัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 

สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. และบริษทัย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ ำนวน 1,779,179 ล้ำนบำท ลดลงจำกส้ินปี 2556 

จ ำนวน 25,860 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 1.4 สำเหตุหลักมำจำก 
: สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 31,614 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.0 สำเหตุหลักมำจำก 

-  ลูกหนี้กำรค้ำลดลง 98,321 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่จำกธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ที่มีปริมำณขำยและรำคำขำยที่
ลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น 46,102 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกระแสเงินสดรับจำกกำรแลกเปลี่ยน
สัดส่วนในโครงกำรมำเรียน่ำ ออยล์ แซนด์และกำรออกหุ้นกู้ของ ปตท.สผ. สุทธิกับเงินสดจ่ำยส ำหรับกำรลงทุน
เพิ่มในสินทรัพย์ถำวร กำรเข้ำซ้ือบริษัทย่อยของ Hess Corporation  กำรจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้ และกำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลประกอบกำรครึ่งหลังของปี 2556 และครึ่งปีแรกของปี 2557 ของ ปตท. และ ปตท.สผ. 

: ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 19,450 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.6 โดยหลักเป็นผลมำจำกสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงของ ปตท.สผ.จำกกำรแลกเปลี่ยนสัดส่วนกำรครอบครองสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมของโครงกำรมำเรีย
น่ำ ออยล์ แซนด์กับบริษัท Statoil Canada Limited และกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำโครงกำร      พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย สุทธิ
กับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี 2557 จำก ปตท.สผ. เข้ำซ้ือบริษัทย่อยของ Hess Corporation ซ่ึงได้แก่ Hess Thailand Holdings 
II Limited (HTH) และบริษัท Hess Exploration Thailand Company Limited (HETCL) และมีกำรลงทุนเพิ่มในโครงกำรต่ำงๆ เช่น 
โครงกำรอำทิตย์ ซอติก้ำ และบงกช  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 34,927 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.5 โดยหลักเป็นกำรเพิ่มขึ้นของค่ำควำมนิยมและ
สินทรัพย์ในกำรส ำรวจและประเมินแหล่งทรัพยำกรของ ปตท.สผ. จำกกำรแลกเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำรมำเรีย
น่ำ ออยล์ แซนด์ และจำกกำรเข้ำซ้ือบริษัทย่อยของ Hess Corporation แม้ว่ำสินทรัพย์บำงส่วนลดลงจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำของโครงกำรมำเรียน่ำ ออยล์ แซนด์ 

  

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ปตท.และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 911,837 ล้ำนบำท ลดลงจำกส้ินปี 2556 จ ำนวน 

70,360 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7.2 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยำว (รวม
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ใน 1 ปี) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนเผ่ือขำย,  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และเงินลงทุนระยะยำวอื่น  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57  31 ธ.ค. 56  31 ธ.ค. 57  

สินทรัพย์รวม  หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ 
หน่วย : ล้านบาท  
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: หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 78,847 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.9 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำลดลงจ ำนวน 
87,651 ล้ำนบำท จำกเจ้ำหนี้กำรค้ำของ ปตท. ที่ลดลงในธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมปริมำณและรำคำซ้ือที่ลดลง 

: เงินกู้ยืมระยะยำว (รวมเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี) มีจ ำนวน 453,484 ล้ำนบำท ลดลง 17,911 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 3.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก ปตท. มีกำรจ่ำยช ำระหุ้นกู้ต่ำงประเทศรวมจ ำนวน 685 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมำณ 24,882 ล้ำนบำท และออกหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท ในขณะที่ ปตท.สผ. มีกำรจ่ำยช ำระหุ้นกู้สกุลบำทที่ถึง
ก ำหนดช ำระจ ำนวน 11,696 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน 19,535 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้จ ำแนกตำม
ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนได้ดังนี้ 

    หน่วย : ล้ำนบำท 
ก าหนดช าระคืน 

(นับจากวันท่ี 31 ธ.ค. 2557)
ปตท. ปตท.สผ. TTM(T) PTTAC HMC EnCo TTM(M) DCAP PTTPL PTTNGD รวม

ภายใน 1 ปี 

(31 ธ.ค. 2558)

34,604 24,696 631 695 575 450 120 131 300 76 62,278

เกนิ 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 2 ปี 36,499                   -   631 695 574 450 212 131 125               -   39,317
เกนิ 2 ปี แตไ่ม่เกนิ 5 ปี 83,474 64,233 1,894 2,100 2,742 1,400 604 381                -                 -   156,828
เกนิ 5 ปี 134,371 50,462 3,628 699                -   900 1,202 37                -                 -   191,299

รวม 288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722
 

หมำยเหตุ : ไม่รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 3,762 ล้ำนบำท    

: เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้ หุ้นกู้และพันธบัตร ทั้งที่ครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีและเกิน 1 ปขีึ้นไป) ณ วันที ่31 ธันวำคม 
2557 ประกอบด้วยเงนิกู้ยืมสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ ดังนี้ 

       หน่วย : ล้ำนบำท 

เงินกู้ยมืระยะยาว ปตท.

   

ปตท.สผ. TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo

  

TTM(M)

   

DCAP

   

PTTPL   PTTNGD รวม

สกลุเงินบาท 185,924 27,074                -                 - 1,953 3,200                - 680 425 76 219,332

สกลุเงินตา่งประเทศ 103,024 112,317 6,784 4,189 1,938               - 2,138             -              -                   - 230,390
รวม 288,948 139,391 6,784 4,189 3,891 3,200 2,138 680 425 76 449,722

สัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวสกลุ

ตา่งประเทศตอ่ยอดเงินกู้

ระยะยาวทั้งหมด (%)

36% 81% 100% 100% 50%               - 100%             -              -                   - 51%

 
 

ทั้งนี้ เงนิกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 4,500 ล้ำนบำท ค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง  
 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ ำนวนรวม 867,342 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกส้ินปี 2556 จ ำนวน 44,500 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.4 เป็นผลมำจำก 
  : ก ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร   เพิ่มขึ้น 13,765 ล้ำนบำท โดยหลักจำกผลประกอบกำรของ ปตท. และบริษัทย่อย ส ำหรับ
ปี 2557 จ ำนวน 55,795 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรครึ่งหลังของปี 2556 และครึ่งปีแรกของปี 
2557 รวมจ ำนวน 39,985 ล้ำนบำท  
 : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม เพิ่มขึ้น 29,232 ซ่ึงโดยหลักเป็นผลมำจำก ปตท.สผ. เสนอขำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 32,207 ล้ำนบำท   

สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส ำหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ ำนวน 
46,102 ล้ำนบำท และมีเงินสดสุทธิต้นงวดจำกปี 2556 จ ำนวน 157,683 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลำยงวดเท่ำกับ 203,785 
ล้ำนบำท ทั้งนี้ รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 
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หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 235,367              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (144,061)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (47,315)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 1,527
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 811
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดที่ถูกจัดประเภทเปน็สินทรัพย์เพ่ือขาย (227)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด-สุทธิ 46,102
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 157,683

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายงวด 203,785
 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 235,367 ล้ำนบำท มำจำกก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตำม
งบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 55,795 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
โดยรำยกำรหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 108,341 ล้ำนบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 41,029 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 36,707 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยจ่ำยจ ำนวน 21,463 ล้ำนบำท รวมทั้งมี
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนสุทธิที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจ ำนวน 11,545 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
จ ำนวน 49,826 ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 144,061 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
: เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ และสินทรัพย์เหมือง รวมจ ำนวน 128,353 ล้ำน

บำท โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมจ ำนวน 83,911 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรซอติก้ำ โครงกำรอำทิตย์ และโครงกำรบงกช นอกจำกนี้ยัง
รวมถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของ ปตท. จ ำนวนรวม 31,592 ล้ำนบำท โครงกำรหลัก ได้แก่ โครงกำรท่อนครสวรรค์ ท่อ
นครรำชสีมำ และท่อเส้นที่ 4 

: เงินจ่ำยของ ปตท.สผ. เพื่อเข้ำซ้ือบริษัทย่อยของ Hess Corporation  จ ำนวน 26,401 ล้ำนบำท 
: เงินรับสุทธิของ ปตท.สผ. จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำรมำเรียน่ำ ออยล์ แซนด์ จ ำนวน 

12,618 ล้ำนบำท 
: เงินรับจำกเงินปันผลจ ำนวน 11,534 ล้ำนบำท  
: เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวจ ำนวน 2,699 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่จำกกำรขำยหุ้นทั้งหมดของ NNEG และ 

RPCL ที่ปตท. ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 15 ตำมล ำดับ ให้แก่ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอยี่ จ ำกัด มหำชน (GPSC) เป็น
จ ำนวน 144 ล้ำนบำท และ 2,417 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รวมทั้งกำรขำยหุ้นทั้งหมดของ VLPG ที่ปตท.ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45 
ให้แก่ PetroVietnam Southern Gas Joint Stock Company เป็นจ ำนวน 3.85 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 122 ล้ำนบำท  
 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินมีจ ำนวน 47,315 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
 : เงินจ่ำยคืนเงินกู้ และหุ้นกู้ จ ำนวน 49 ,559 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นกำรไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลต่ำงประเทศของ ปตท. รวม
จ ำนวน 685 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 24,882 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยคืนหุ้นกู้สกุลบำทของปตท.สผ. จ ำนวน 11,696 ล้ำน
บำท    
 : เงินปันผลจ่ำย จ ำนวน 48,837 ล้ำนบำท  
 : เงินจ่ำยดอกเบี้ย จ ำนวน 20,980 ล้ำนบำท 
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: เงินรับจำกกำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนสุทธิต้นทุนทำงกำรเงินในกำรออกหุ้นกู้ และหุ้นกู้สกุลบำทของ 
ปตท.สผ. จ ำนวน 32,335 ล้ำนบำท และ 19,535 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังมีเงินรับจำกกำรออกหุ้นกู้สกุลบำทของ ปตท. 
จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท 

อัตราส่วนทางการเงนิและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2557 2556 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.43 1.29 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.17 1.08 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 12.27 10.83 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.34 33.24 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 11.46 9.95 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 31.40 36.17 
    
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร    
อัตรำก ำไรขั้นต้น % 8.02% 7.89% 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 1.97% 3.28% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 8.09% 14.46% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 3.11% 5.41% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 7.64% 13.40% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.58 1.65 
    
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.55 0.59 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 13.59 10.52 
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล % 56.89 39.97 
    
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น     
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท/หุ้น 19.33 32.52 

 

หมำยเหต:ุ   

อัตรำส่วนสภำพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หำร หนี้สินหมุนเวียน 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด+เงินลงทุนช่ัวครำว+ลูกหนี้
กำรค้ำ หำร หนี้สินหมนุเวียน  

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ = รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร หำร ลูกหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 
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ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 หำร อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ 

อัตรำหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ = ต้นทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร หำร เจ้ำหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ = 360 หำร อัตรำหมุนเวียนเจ้ำหนี ้

อัตรำก ำไรขั้นต้น = ก ำไรขั้นต้น หำร รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

อัตรำก ำไรสุทธิ = ก ำไรสุทธิ หำร รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก ำไรสุทธิ หำร ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ = ก ำไรสุทธิ หำร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร =  ก ำไรสุทธิ หำร สินทรัพย์ถำวรรวมเฉลี่ย 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ = รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร หำร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น = หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย หำร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนนิงำน+ภำษีจ่ำยจำกกำรด ำเนนิงำน  หำร 
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรจัดหำเงิน 

อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปนัผล = เงินปนัผลจ่ำย หำร ก ำไรสุทธิ 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2558 คำดว่ำจะขยำยตัวสูงกว่ำปี 2557 ทั้งนี้ IMF ณ เดือนมกรำคม 2558 คำดว่ำเศรษฐกิจโลกในปี 
2558 จะขยำยตัวประมำณร้อยละ 3.5 จำกร้อยละ 3.3 ในปี 2557 เนื่องจำกเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วปรับตัวดีขึ้น โดย
เศรษฐกิจสหรัฐฯขยำยตัวมำกขึ้น จำกกำรบริโภคภำยในประเทศซ่ึงเป็นผลมำจำกรำคำน้ ำมันในตลำดโลกที่ปรับลดลง และกำร
ด ำเนินนโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำย แม้ว่ำ Fed มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในปี 2558 ก็ตำม ขณะที่เศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรมีควำมเสี่ยงที่จะเผชิญกับภำวะเงินฝืด ท ำให้ ECB กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกำรประกำศด ำเนินมำตรกำร 
QE โดยจะเข้ำซ้ือพันบัตรรัฐบำลและตรำสำรหนี้เอกชนมูลค่ำ 6 หมื่นล้ำนยูโรต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคมเป็นต้นไปจนถึงเดือน
กันยำยนปี 2559 ซ่ึงจะใช้เงินรวมทั้งสิ้นกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนยูโร นอกจำกนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงมีควำมอ่อนแอ ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศก ำลังพัฒนำและประเทศเศรษฐกิจใหม่มีแนวโน้มชะลอลงเล็กน้อย โดยจีนมีกำรปฏิรูปโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและเผชิญ
กับปัญหำควำมซบเซำในภำคอสังหำริมทรัพย์ ประกอบกับเศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรคว่ ำบำตรจำกกลุ่ม
ประเทศพัฒนำแล้วและจำกปัญหำรำคำน้ ำมันในตลำดโลกที่ปรับลดลงท ำให้รำยได้จำกกำรส่งออกน้ ำมันลดลงเช่นกัน อย่ำงไรก็
ตำมปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตำมอง คือ ควำมเสี่ยงที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรและญี่ปุ่นจะซบเซำหรือเผชิญกับภำวะ
เงินฝืดอย่ำงยำวนำน ควำมผันผวนของตลำดกำรเงิน ปัญหำภูมิรัฐศำสตร์ในรัสเซีย รวมถึงภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำ
เหนือ (MENA) และปัญหำหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้จำกภำคอสังหำริมทรัพย์ของจีน 

ควำมต้องกำรน้ ำมันของโลกในปี 2558 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 0.9 ล้ำนบำร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 93.3 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ตำม
รำยงำนของ IEA ณ เดือนมกรำคม 2558 โดยหลักจำกกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำและประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพำะจีน อินเดีย 
และตะวันออกกลำง ขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว อำทิ สหรัฐฯและยุโรปทรงตัวจำกปีก่อน แม้จะมี
ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันที่เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 แต่คำดว่ำจะมีปริมำณกำรผลิตน้ ำมันเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้โดยเฉพำะกำรผลิต 
Shale Oil ของสหรัฐฯที่เพิ่มขึ้นมำก รวมทั้งกำรผลิตน้ ำมันของ OPEC ยังอยู่ในระดับสูง รำคำน้ ำมันปี 2558 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ 50-60 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล เนื่องจำกภำวะอุปทำนล้นตลำด โดยรำคำจะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจำก
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รำคำน้ ำมันที่ปรับลดลงมำกนี้จะท ำให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนกำรผลิตสูงปรับลดกำรผลิตลงซึ่งจะช่วยลดภำวะอุปทำนส่วนเกินจำกตลำด
น้ ำมัน รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นควำมต้องกำรใช้น้ ำมันให้เพิ่มขึ้น  

ส ำหรับค่ำกำรกลั่นของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้ำงอิงที่สิงคโปร์ในปี 2558 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ในระดับประมำณ 6-7 
เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล ใกล้เคียงกับปี 2557  

รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และ กลุ่มอะโรเมติกส์ในปี 2558 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง จำกสภำพอุปทำนส่วนเกิน 
โดยเฉพำะจำกจีน ส่งผลให้รำคำ HDPE คำดว่ำจะอยู่ที่ 1,145 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และรำคำ PP คำดว่ำจะอยู่ที่ 1,062 เหรียญ
สหรัฐฯต่อตัน เช่นเดียวกับรำคำผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์คำดว่ำจะมีแนวโน้มลดลง จำกสภำพอุปทำนส่วนเกินซ่ึงสะสมต่อเนื่องจำก
ปีก่อน โดยรำคำ BZ คำดว่ำจะอยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จำกก ำลังกำรผลิตใหม่ที่จะเข้ำสู่ตลำดโดยเฉพำะจำกเกำหลีใต้ จีน 
และสิงคโปร์  และ ในส่วนของรำคำ PX คำดว่ำจะอยู่ที่ 856 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คำดว่ำจะขยำยตัวสูงกว่ำปี 2557 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจำกกำรลงทุนของภำครัฐ โดยเฉพำะ
โครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ ซ่ึงควำมชัดเจนในกำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้กับ
ภำคเอกชน ท ำให้กำรบริโภคและกำรลงทุนของภำคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้น นอกจำกนี้ยังเป็นผลจำกกำรลงทุนในโครงกำรที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี 2557 รวมถึงกำรลดลงของรำคำน้ ำมันในตลำดโลกท ำให้แรงกดดันด้ำนรำคำปรับลดลงและเพิ่มอ ำนำจ
ซ้ือให้ผู้บริโภคมำกย่ิงขึ้น ขณะที่ภำคส่งออกขยำยตัวต่อเนื่องตำมภำวะเศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตำมอง หนี้
ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ควำมล่ำช้ำในกำรลงทุนของภำครัฐ และประเด็นทำงกำรเมืองที่อำจส่งผลต่อควำมเช่ือมั่นของนัก
ลงทุน และกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ณ เดือน
กุมภำพันธ์ 2558 คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยำยตัวร้อยละ 3.5-4.5  

 ปตท. จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู้ เงินทุน และ/หรือ สินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว ซ่ึง ปตท. มีควำมเชื่อว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ 
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14.2  ภาระการให้ความสนบัสนุนทางการเงินแกบ่รษิัทในเครือ 

 ณ 31 ธันวำคม 2557 ปตท. มีภำระในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รำยละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้ำน 

บริษัท 

 

วงเงิน 

ให้ควำมสนับสนุนแล้ว 
ยังไม่ได้ให้
ควำม

สนับสนุน 

 
สกุลเงิน ยอดเงินกู้

ค้ำงช ำระ 

กำรขยำย
วงเงิน
สินเชื่อ

ทำงกำรค้ำ 

อ่ืนๆ 

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100% 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ไทย) จ ำกัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ  120.00   -   -   -   120.00  
 เหรียญสหรัฐ  16.91   -   -   -   16.91  
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (มำเลเซีย) จ ำกัด
(TTM(M)) 

เหรียญสหรัฐ  7.70   -   -   -   7.70  

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) บำท  1,250.00   580.00   -   -   -  
บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ  187.94   -   -   26.34   161.60  

เหรียญสหรัฐ  92.11   77.56   -   -   14.55  
รวม เหรียญสหรัฐ  424.66   77.56   -     26.34   320.76  

บำท  1,250.00   580.00   -     -     -    

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG) บำท 35,777.00/1  20,881.00   -   -   12,896.00  
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRB) บำท  4,430.58   3,057.81   -   -   -  
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) เหรียญสหรัฐ 1,768.10 1,500.41 - - 55.51 
บริษัท พีทีท ีแทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT TANK) บำท  1,540.00   970.00   -   -   -  
PTT (Lao) Co. Ltd. บำท  210.00   182.00   -   -   -    
PTT Green Energy Pte Ltd. (PTTGE) เหรียญสหรัฐ 159.43/2  132.00   -   -   -    
PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) เหรียญสหรัฐ 200.00/3 115.00 - - 85.00 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 2,127.53  1,747.41  -    -    140.51  

บำท  41,957.58  25,090.81   -     -    12,896.00  

กำรขยำยวงเงินสินเชื่อทำงกำรค้ำ 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100.00 - 40.53 - 59.47 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 50.00 - 49.99 - 0.01 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 150.00   -    90.52   -     59.48  

บำท  -     -    -    -    -    

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ  2,702.19   1,824.97   90.52   26.34   520.75  

บำท  43,207.58   25,670.81   -     -     12,896.00  
    

/1  ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และ PTTLNG ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2556 วงเงินกู้ 20,797 ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้ตำม
สัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้นฉบับเดิม และสัญญำเงินกู้ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2557 วงเงินกู้ 14,980 ล้ำนบำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงและด ำเนินโครงกำร LNG 
Receiving Terminal ระยะท่ี 2 
/2 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTGE ลงวันท่ี 15 ตุลำคม 2555 สัญญำแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันท่ี 4 สิงหำคม 2556 และ
สัญญำแก้ไขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ลงวันท่ี 2 เมษำยน 2557 วงเงินกู้ 159.43 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนงำนต่ำงๆของ
บริษัท PTTGE 
/3 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTRTC ลงวันท่ี 11 ธันวำคม 2557 วงเงินกู้ 200 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ส ำหรับกำร
ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัท Sakari Resources Ltd. ส ำหรับกำร Refinance เงินกู้เดิมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท 
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ปตท.จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู้  เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว  ซ่ึง ปตท. มีควำมเชื่อว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได ้

14.3 แผนการลงทนุในอนาคต 

ปตท. มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2558-2562) เป็นเงินรวมประมำณ 326,551 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียด
ประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  

                     หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ  2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ก๊ำซธรรมชำติ  34,885 19,398 33,876 40,008 36,751 164,918 
น้ ำมันและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  9,629 5,767 9,217 12,891 11,283 48,787 

แผนร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทลกูที่ถือ
หุ้นร้อยละ 100  

 
29,975 

 
8,928 

 
19,654 

 
17,057 

 
18,147 

 
93,761 

ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ  5,472 3,970 1,882 959 1,219 13,502 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 5,519 22 19 16 7 5,583 

รวม  85,480* 38,085 64,648 70,931 67,407 326,551 

คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติแผนกำรลงทุนใน 5 ปี (ปี 2558 – 2562) ทั้งนี้ กำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นกำร
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. โดยมีกำรลงทุนหลักประกอบด้วยท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงกำร
ขยำยควำมสำมำรถในกำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลวเพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มขึ้ น อีกทั้งกำรร่วมทุนและ
ลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อขยำยธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศ  ประกอบกับกำรลงทุนเพื่อขยำยควำมสำมำรถใน
กำรน ำเข้ำ กำรจ่ำย และระบบขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของธุรกิจน้ ำมัน เป็นต้น นอกจำกนี้   ปตท.ได้เริ่มจัดสรร
งบประมำณส ำหรับ กลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในปีนี้ด้วย 

แหล่งเงินหลักที่  ปตท. คำดว่ำจะน ำมำใช้ในกำรลงทุนตำมแผนดังกล่ำวข้ำงต้น จะมำจำกเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
รวมถึงจำกกำรก่อหนี้ทั้งระยะส้ันและระยะยำว   ทั้งนี้แผนกำรลงทุนข้ำงต้นเป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท.เท่ำนั้น ไม่รวมแผน      
กำรลงทุนของบริษัทในเครือ อนึ่ง แผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษัทในเครือหลักได้น ำเสนอในส่วนที่  1 (2) ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ 

14.4 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

14.4.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 
คณะรัฐมนตรี  เมื่ อ วันที่  19 มิถุนำยน  2550 มีมติ เห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยแห่ งชำติ  (กพช .)   

ในกำรขยำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
จ ำนวน 14 โครงกำร โดยแบ่งกำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพิ่มกำรลงทุนในระบบท่อเชื่อมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
165,077 ล้ำนบำท  

ต่อมำคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2553 มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ . โดยควำมต้องกำรไฟฟ้ำมีกำรขยำยตัวที่
ลดลงตำมวิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ต่อมำคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2555 มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพัฒนำ
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซ่ึงมีกำรปรับ
เลื่อนโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ออกไป 3 ปี จำกปี 2566 เป็นปี 2569 และลดกำรจัดหำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน นอกจำกนั้นได้ก ำหนด
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สัดส่วนกำรรับซ้ือไฟฟ้ำต่ำงประเทศไม่เกิน 15% ของก ำลังผลิตทั้งหมดในระบบ ทั้งนี้ได้เพิ่มกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนร่วม (Cogeneration) ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงเข้ำมำทดแทนก ำลังผลิตไฟฟ้ำในส่วนที่ลดลง ส่งผลให้  ปตท . 
จ ำเป็นต้องจัดท ำแผนจัดหำก๊ำซธรรมชำติระยะยำว และ ทบทวนรำยละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับประมำณกำรควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติล่ำสุดข้ำงต้น  

ทั้งนี้กำรทบทวนแผนแม่บทระบบทอ่ส่งก๊ำซธรรมชำติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ได้รับอนุมัติ
จำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2555 เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรลงทุนก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจ ำนวน 18 โครงกำร 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 217,372 ล้ำนบำท โดยแบ่งกำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพิ่มกำรลงทุนในระบบท่อเชื่อมในทะเลโดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

โครงการในระยะท่ี 1   

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน   
กำรรับและส่งก๊ำซธรรมชำติเพิ่มเติมจำกสหภำพพม่ำ สูงสุด 1,300 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้ว
เสร็จในเดือนกรกฎำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 24 นิ้ว เป็น
ระยะทำง 10 กิโลเมตร จำกบำงใหญ่ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
30 นิ้ว เป็นระยะทำงประมำณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจำกท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วังน้อย ที่อ ำเภอไทรน้อย ไป
ยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 480 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ระบบท่อส่ง
ก๊ำซฯ จำกไทรน้อยไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้ใน   
ปี 2552 และไตรมำสที่ 4 ปี 2549 ตำมล ำดับ โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันส ำรองที่เขตปฏิบัติกำรระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ จังหวัดรำชบุรี เพื่อเพิ่มเสถียรภำพและควำมยืดหยุ่นในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำไปยังผู้ใช้
ก๊ำซธรรมชำติในส่วนกลำง ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มด ำเนินงำนเมื่อต้นเดือนพฤษภำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบด้วย 
- โครงกำรก่อสร้ำงแท่นพักท่อพีอำร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงกำรแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2551 
- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกแท่นพักท่อพีอำร์พี ต่อไปยังจังหวัด

ระยอง เป็นระยะทำง 418 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 700 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ภำยหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันในทะเล ซ่ึงก่อสร้ำง        
แล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้เมื่อต้นปี 2550 

- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกแหล่งอำทิตย์ไปยังแท่นพักท่อ 
พีอำร์พี เป็นระยะทำง 200 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 1,500 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ
วัน โครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อต้นปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว จำกระยองเพื่อเชื่อมกับระบบท่อคู่ขนำนบนบก
ที่สถำนีเพิ่มควำมดันบำงปะกง เป็นระยะทำงรวม 110 กิโลเมตร ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 400 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันภำยหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดัน 
บนบก ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกแหล่งเจดีเอไปยังแหล่งอำทิตย์ เป็น
ระยะทำง 95 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 1,000 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  ซ่ึงโครงกำร
ดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2551 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่19 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพิ่มควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 บนบก ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และ
เริ่มด ำเนินกำรเมื่อต้นปี 2550 ส ำหรับหน่วยเพิ่มควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ในปี 2558   

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 20  นิ้ว  จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท TTM 
อ ำเภอจะนะ  ไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำ  เป็นระยะประมำณ 8  กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถใน
กำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 280 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  ซ่ึงโครงกำรได้เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้เมื่อส้ินปี 2550 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว  จำกโรงไฟฟ้ำวังน้อย (กฟผ.) อ ำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไปยังโรงไฟฟ้ำแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เป็นระยะประมำณ 72 กิโลเมตร  มี
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 510 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  ซ่ึงโครงกำรได้เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้
เมื่อปี 2549 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกจังหวัดระยอง ไปยังอ ำเภอ   แก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี (โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4) เป็นระยะประมำณ 300 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถใน
กำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 1,400 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ ปตท. ได้เริ่มด ำเนินโครงกำรในส่วนของระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติที่เช่ือมระหว่ำง LNG Receiving Terminal กับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ที่จังหวัดระยอง ระยะทำง
ประมำณ 13 กม. แล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อเดือนกรกฎำคม 2554  ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลัก 
(ระยอง – แก่งคอย) คำดว่ำจะแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้ในปี 2558   

โครงการในระยะที่ 3 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันตก เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรส่ง         
ก๊ำซธรรมชำติระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันตก ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อกลำงปี 2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกชำยแดนไทยสหภำพพม่ำ ไปยังอ ำเภอ 
ทองผำภูมิ  จังหวัดกำญจนบุรี  เป็นระยะประมำณ 1 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 280 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อกลำงปี 2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกอ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง
จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นระยะประมำณ 150  กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 320      
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปลำยปี 2559 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกอ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
ไปยังจังหวัดนครสวรรค์  เป็นระยะประมำณ 210 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 330 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จประมำณปลำยปี 2558 

 โครงกำรติดตั้งสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (Onshore #4 
Midline Compressor) เพื่อเพิ่มก ำลังกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่  4 คำดว่ำ
โครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2560 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยผสม (Mixing) ก๊ำซธรรมชำติที่สถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วังน้อย 6  (RA#6) บน
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วังน้อย เพื่อควบคุมคุณภำพก๊ำซธรรมชำติที่จัดหำจำกฝั่งตะวันออก (อ่ำวไทย 
และ ก๊ำซธรรมชำติเหลว) และฝั่งตะวันตก (สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์) ที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มต่ำงๆ  
ให้มีคุณภำพที่เหมำะสม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2557 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่20 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอ่เชื่อมในทะเล 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 18  นิ้ว จำกแหล่งผลิตอำทิตย์เหนือส่วนเพิ่ม  มำยังระบบท่อส่ง       
ก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 40 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 150 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 28 นิ้ว จำกแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพิ่ม  มำยังระบบท่อส่ง              
ก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 48 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 330 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2554 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 24  นิ้ว จำกแหล่งผลิตบงกชใต้ส่วนเพิ่ม  มำยังระบบท่อส่ง              
ก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 38 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 350 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 

เมื่อด ำเนินโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
สูงสุดของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของ ปตท. (รวมควำมสำมำรถของท่อส่งก๊ำซฯ จำกแหล่ง 
น้ ำพอง และ ท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังโรงไฟฟ้ำขนอม) จำก 5,980 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่ำควำมร้อนจริง) (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2557) เพิ่มขึ้นเป็น 7,980 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่ำควำมร้อนจริง) 

ทั้งนี้ ปตท. ได้ด ำเนินกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2547 มีมติเห็นชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย
โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ และ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2547 มีมติเห็นชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนกับโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติดังนี้ 

- โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก 
- โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล จำกแหล่งเจดีเอ - แหล่งอำทิตย์ 
- โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 
- โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติวังน้อย - แก่งคอย 

นอกจำกนี้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้มีมติเห็นชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนกับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
จำกแหล่งอำทิตย์ FPSO มำยังท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2550 และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไป
โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2550 และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) เมื่อวันที่ 2 
เมษำยน 2551 ตำมล ำดับ 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้มีมติเหน็ชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนของ ปตท. อีกหลำยโครงกำร โดยรำยละเอียด
โครงกำรและวันที่ BOI มีมติเห็นชอบ เป็นดังนี ้

 โครงกำรโรงแยกก๊ำซอีเทน  (เห็นชอบเมื่อ 17 ตุลำคม 2548) 
 โครงกำรโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 6  (เห็นชอบเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2550) 
 โครงกำรผลิตโรงไฟฟ้ำระบบควำมร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ ส ำหรับโรงกลั่นน้ ำมันบำงจำก (เห็นชอบเมื่อ

วันที่ 1 ตุลำคม  2550) 
 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแดนไทยสหภำพเมียนมำร์ มำยังสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ ฝั่งตะวันตก  

ที่ 1 (BVW#1) (เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม  2555) 
 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปสู่ภูมิภำค – โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นครรำชสีมำ (เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 

สิงหำคม  2555) 
 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปสู่ภูมิภำค – โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นครสวรรค์ (เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 

สิงหำคม  2555) 
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่21 

14.4.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ตำมที่ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2550  

โดย ปตท. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ  ประกอบด้วย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนุญำตกำรค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบจ ำหน่ำย     
ก๊ำซธรรมชำติ และกิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบด้วย ใบอนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงกล่ันน้ ำมันบำงจำก  กิจกำรผลิตไฟฟ้ำ
เพื่อใช้เองในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองและขนอม และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้ 
กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติและไฟฟ้ำของ ปตท. ถูกก ำกับโดย คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ภำยใต้ พระรำชบัญญัติ  
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2552 และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน)  (ฉบับที่ 2) ไม่ใช้บังคับกับกำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

14.4.3 โครงการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   
เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอันเนื่องมำ  

จำกรำคำน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุน
ยุทธศำสตร์พลังงำนของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เช้ือเพลิงที่สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท .ได้เริ่มน ำ NGV     
มำใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีกำรขยำย
ตลำด NGV อย่ำงต่อเนื่อง 
 นอกจำกนี้ ปตท. ยังพัฒนำกำรใช้ NGV ในโครงกำรทดลองพัฒนำก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกมูลสัตว์เพื่อกำรคมนำคมจังหวัด
เชียงใหม่ ขนำดก ำลังกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัดหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตัน/วัน ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
และจะสำมำรถด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์ได้ประมำณไตรมำสที่ 2 ปี 2556 และ ปตท. ยังมีโครงกำรปรับปรุงสถำนี CNG ให้เป็นสถำนี 
LCNG (Liquid to Compressed Natural Gas Station) ณ สถำนีบริกำร NGV สำขำสำรภี จ. เชียงใหม่ เพื่อลดต้นทุนค่ำขนส่งในพื้นที่
ห่ำงไกลจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จำกโรงงำนผลิต LNG จังหวัดสุโขทัย ได้ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มใช้งำนในไตรมำสที่  4  ปี  2554 โดยมียอดจ ำหน่ำย NGV ประมำณ 7-8  ตัน/วัน 
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ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง  บริษัทขอรับรอง

ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีไดแ้สดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนนิงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษ ัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สำระส ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบัตติำมระบบดังกล่ำว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมำยให้ นำยพิจินต์ อภิวันทนำพร เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ
ของนำยพิจินต์ อภิวันทนำพรก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

 

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 นำยพิจินต์ อภิวันทนำพร ผู้จัดกำรฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิยสวัสดิ์   
อัมระนันทน์  
 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ 
 วันที ่1
 กรกฎาคม 
 2557)  
 ประธาน 
 กรรมการ  
 (ได้รับแต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 4  
 กรกฎาคม 
 2557) 

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 University of Oxford, U.K.  
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of 
 Economics and Political Science, University of  
 London, U.K. 
 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)  London School of 
 Economics and Political Science, University of  
 London, U.K. 
 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Accreditation Program  
   (DAP 35/2005)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD) 
 

2549 - 2551 รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน 
2551 - 2552  ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
2552 - 2555 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
            - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายกิตติพงษ์  
กิตยารักษ์  

 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ
 วันที่ 1 
 กรกฎาคม 
 2557)  

 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ
 วันที่ 5 
 กรกฎาคม 
 2557)   

 เปลี่ยนแปลง 
 ต าแหน่งเป็น 
 ประธาน 
 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ 
 วันที 4 
 กันยายน  
 2557) 

 

 

 

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท  ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจ 
 ระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL M)  
 Cornell University, U.S.A. (ทุน ก.พ.) 
 ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ  
 LL M) Harvard University,  U.S.A. (ทุนฟุลไบรท์) 
 ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of the Science 
 of Law หรือ J.S.D.) Standford University, U.S.A. 
 (ทุนฟุลไบรท์) 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP 112/2014), Advance Audit Committee Program 
 (AACP 17/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD) 
 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส านักอบรมศึกษากฎหมาย  
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมอืงการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 
 (ปปร.) รุ่นที่ 5  สถาบันพระปกเกล้า 
 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ 
 “Tackling Corruption through Public-Private 
 Collaboration (16 ตุลาคม 2557) 
 
 
 

2548 - 2551 รองปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
2551 - 2557 ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 - 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวัชรกิติ 
วัชโรทัย 

 กรรมการ 
 อิสระ 

 กรรมการ 
 สรรหา และ
เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการ
สรรหา 
(ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธาน
กรรมการสรรหา 
เมื่อวันที่ 4 
กันยายน  2557) 

 กรรมการก าหนด
 ค่าตอบแทน  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2557)  

 กรรมการก ากับ 
 ดูแลกจิการที่ดี 
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 4  
กันยายน  2557) 

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  M.P.A. (Master of Public  
 Administration), Roosevelt University, IL, U.S.A 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 121/2009),  Moving Corporate  
     Governance  Forward : Challenge for Thai  
     Directors 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรการ ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม 
     เอกชนและการเมือง  (ปริญญาบัตร วปม.)  
 รุ่นที่ 4/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  รุ่นที่ 9    
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
 หลกัสูตร “ก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการ 
    และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกจิและองค์การ 
    มหาชน” รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและ 
    ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)   
 หลกัสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
    (บยส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม  
    ส านักงานศาลยุติธรรม 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ 
    พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5  สถาบันวิทยาการการค้า     
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน   
 หลกัสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส าหรับผู้บริหาร 
 ระดับสูง  รุน่ที่ 1  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน 
    การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที ่1 
  ปี 2556 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ 
    บริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 3)  
 วิทยาลัย พัฒนามหานคร 
 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through 
 Public-Private Collaboration (16 ตุลาคม 2557) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา 
 รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2544 - 2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ส านักพระราชวัง 

2550 - ปัจจุบัน กรมวังผู้ใหญ ่ ส านักพระราชวัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
    ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด (มหาชน)        
    
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  คณะกรรมการด าเนินการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โรงเรียนราชวินิตประถม 
  นายกสมาคมผู้ปกครองและคร ู โรงเรียนราชวินิตประถม 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายรังสรรค์ 
ศรีวรศาสตร์  

 กรรมการ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที 26
 กรกฎาคม  
 2557) 

 ประธาน 
 กรรมการ 
 ก าหนด 
 ค่าตอบแทน  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4  
 กันยายน  
 2557)  

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 81/2006), Finance for Non - Finance Directors 
 (FND 39/2008), Audit Committee Program 
 (ACP 26/2009), Financial Institutions Governance 
 Program (FGP 1/2010), Successful Formulation & 
 Execution The Strategy (SFE 2/2008), DCP  
 Re - Refresher Course (DCP Re 1/2008), The Role  
 of Chairman (RCP 28/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
 (ปริญญาบัตร วปอ.)  รุ่น 2549  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมอืงการปกครอง 
 ในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
 (ปปร. รุ่น 13)  สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง 
 ระดับสูง  รุ่นที่ 2 
 

2552 - 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง  

2553 - 2555 อธิบด ี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

2555 - 2556 รองปลัดกระทรวงการคลงั  กระทรวงการคลัง  

2556 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ/ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
 ประธานกรรมการ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ประธานกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลเอก ฉัตรเฉลิม   
เฉลิมสุข 

 กรรมการ 
     อิสระ 

 ประธาน 
    กรรมการ 
 ก ากับดูแล
 กิจการที่ดี  

 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 
 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)  
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 
ประวัติการอบรม 
 - 

2555 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ  กองทัพบก 

2556 - 2557  รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก  

2557 - ปัจจุบัน เสนาธิการทหารบก กองทัพบก 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาญวิทย์   
อมตะมาทุชาติ  

 กรรมการ 
 อิสระ 

 กรรมการ 
 ก าหนด 
 ค่าตอบแทน   

 กรรมการ 
 บริหารความ 
 เสี่ยงองค์กร  

 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ 
 วันที ่4  
 กันยายน 
 2557) 

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  
 (พัฒนาการเศรษฐกิจ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
 ศาสตร์   
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Director Certification Program  

(DCP 109/2008), Audit Committee Program  
(ACP 39/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    

 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับ 
 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า   
 “นักบริหารระดับกลาง” ส านักงานคณะกรรมการ 
     ข้าราชการพลเรือน   
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์  
     (TEPCoT) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า   
 หลักสูตร “4  ภารกิจหลักของผู้น า   
 (The 4 Imperatives of Great Leaders)”  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตร “Cross-Border Infrastructure in a Market 
 Economy” กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบัน   
วิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่น 3  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2550 - 2553 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2553 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ – สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางนันทวัลย์  
ศกุนตนาค  

 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ 
 วันที 1
 กรกฎาคม 
 2557)  

 กรรมการ 
    ตรวจสอบ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ
 วันที 5
 กรกฎาคม 
 2557)  

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท MBA  : 1) การตลาด  2) ธรุกิจระหว่าง 
 ประเทศ  University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 166/2012), Audit Committee Program  
 (ACP 43/2013), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Management Development  Program 
 ณ Mt. Eliza, Melbourne,  Australia 2532 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ที่ 38 
 พ.ศ. 2546 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
 (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 ปี พ.ศ. 2549 - 2550  
 วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร 
 Leaders in Development Program-Managing 
 Political & Economic Reform, Kennedy School 
 of Government, Harvard University, Boston,  
 U.S.A. ปี พ.ศ. 2551 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
 การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2  ป ี2552  
 สถาบันวิทยาการการค้า     
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14   
    ปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การ 
 มหาชน รุ่นที่ 12 (Public Director Institute : PDI)   
 ปี 2013 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
     รุ่น 5 (วพน. 5) ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

พฤษภาคม 2552 อธิบด ี กรมเจรจาการค้าระหวางประเทศ 
กันยายน 2553 อธิบด ี กรมส่งเสริมการส่งออก 

กันยายน 2555 อธิบด ี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ตุลาคม 2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 

ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน  อธิบด ี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคก์รมหาชน) 
 กรรมการบริหาร  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชพีระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) 
 ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
    เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กรรมการบริหาร  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
 ที่ปรึกษาคณะท างานเจรจาด้านการค้าและการลงทุน ของสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป  
 
 
  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิชัย   
อัศรัสกร  

 กรรมการ 
 อิสระ 

 กรรมการ 
    ตรวจสอบ  

 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557)  

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์, 
 New South Wales University, Australia 
 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  รุน่ที่ 12   

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม 

เอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัย 
ป้องกันราชอาณาจักร 

 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม 
ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
Public-Private Collaboration (16 ตุลาคม 2557) 

 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

2554 - ตุลาคม 2557 เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  
(ประเทศไทย) 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557 -  ปจัจุบัน รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

มี.ค. 56 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หอการค้าไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลอากาศโท  
บุญสืบ  ประสิทธิ์  

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการ  
    สรรหา 

 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 

61 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 13 
 โรงเรียนนายเรอือากาศ  รุ่นที่ 20 
 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  รุ่นที ่56 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  รุ่นที่ 33 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ  รุ่นที่ 36 
 
ประวัติการอบรม 
  การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration” 
 

1 เมษายน 2552 -  
31 มีนาคม 2554  

เสนาธิการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการ 
สนับสนุนกองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ 

1 เมษายน 2554 -  
31 มี.ค. 2556 

รองเจ้ากรมช่างอากาศ   กองทัพอากาศ 

1 เมษายน 2556 - 
30 กันยายน 2556 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  กองทัพอากาศ 

1 ตุลาคม 2556 -  
30 กันยายน 2557 

เจ้ากรมช่างอากาศ   กองทัพอากาศ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายดอน   
วสันตพฤกษ์  

 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที 26 
 กรกฎาคม 
 2557)  

 กรรมการ 
 ก ากับดูแล 
 กิจการที่ดี  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4  
 กันยายน  
 2557) 

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
 ปริญญาโท  วิศวกรรมอุตสาหการ   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
 
ประวัติการอบรม 
  การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม 
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration”  

2552 - ปัจจุบัน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ  
บุญสัมพันธ์  

 กรรมการ 

 กรรมการ 
    บริหารความ  
    เสี่ยงองค์กร 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 25 
 พฤศจิกายน 
 2556)  

62 0.004579 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Utah State  
    University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Progrom  
 (DAP 26/2004), The Role of Chairman   
 (RCP 28/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
 บริษัทไทย (IOD) 
 Certificate in Advanced Management Program 
 (AMP 155), Harvard Business School, U.S.A. 
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 รุ่นที่ 10 (ปริญญาบัตร ปรอ.) วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับ 
 นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบัน
 พระปกเกล้า 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  (วตท.) รุ่นที่ 3  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน   
 รุ่น 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเพชรบุรี 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา 

2546 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่   

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส ์จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน)  
 (บริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) 
   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอารีพงศ์   
ภู่ชอุ่ม  

 กรรมการ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที 7 
 กรกฎาคม  
 2557)  
 
 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  ด้านการจัดการระหว่างประเทศ  
 Boston University, U.S.A. 
 ปริญญาโท  ด้านการเงิน  Marshall University  
 U.S.A. 
 ปริญญาเอก  ด้านการเงิน University of  
 Mississippi, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)    
 หลักสูตร Government Debt Monitoring System 
 ธนาคารโลก (World Bank) 
 หลักสูตร Global Trend  and Public Enterprise 
 Reform, Harvard University, U.S.A. 
 หลักสูตร  Awareness, Vision, Imagination, 
 Responsibility, Action (AVIRA) สถาบัน INSEAD 
 ฝร่ังเศส 
  หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
   (บยส.) รุ่นที ่14 ส านักงานศาลยุติธรรม 
  หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
    วปอ.) รุ่นที่ 46  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

2552 - 2553 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  

2553 - 30 ก.ย. 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  

1 ต.ค. 2556 -  
26 มิ.ย. 2557 

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

27 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/รักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไพรินทร์ 
ชูโชติถาวร 

  กรรมการและ 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ     

  กรรมการ 
สรรหา 

  ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารและ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่

 

58 0.002171 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม 
    อันดับหนึ่ง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Tokyo Institution of   
 Technology, Japan 
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี Tokyo Institution of   
 Technology, Japan 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  

 (DAP 24/2004), Director Certification Program  
 (DCP 51/2004), Finance for Non-Finance Directors 
 (FND 14/2004), Anti-Corruption Training Program 
 for Corporate Directors and Executives  
 (ACEP 4/2012)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)    

 PTT-GE Executive Leadership Program 2008,  
 GE Crotonville, U.S.A. 

 NIDA Wharton Executive Leadership Program 2007,  
 Wharton University of Pennsylvania, U.S.A 

 Industrial Liaison Program (ILP) 2005, 
 Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
 (วพน.) รุ่นที่ 1  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ 
 องค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า (PDI) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบัน
 วิทยาการตลาดทุน   
 

ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ/ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการ/รองประธานกรรมการ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
      - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี 
 ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลอืกแห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุน 
 คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไพรินทร์ 
ชโูชติถาวร (ต่อ) 
 

    
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
     การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ 
     การค้า 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี  
 พ.ศ. 2556 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี พ.ศ. 2555  
 สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและ 
 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 ราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณัฐชาติ 
จารุจินดา 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 ปฏิบัติการ 
 กลุ่มธุรกจิ 
 ปิโตรเลียม 
 ขั้นต้นและ 
    ก๊าซธรรมชาติ 

59 
 

0.000002 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมโยธา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปริญญาโท  M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร   Directors Certification Program  
    (DCP 129/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 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 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 15  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
 (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2552 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องคก์ร บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2554 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย 

บรษิัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)   
 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกลุ่ม Water Resource Management : TBCSD 
 ประธานชมรมพลังไทยใจอาสา    
 ประธานชมรมเดิน-ว่ิง ปตท. 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 

 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรัญ 
รังคสิริ 
 
 ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้น
ปลาย 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท  M.S. Management, Polytechnic  
 Institute of  New York, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Company Secretary Program  
    (CSP 8/2004), Directors Certification Program   
    (DCP 61/2005), Finance for Non-Finance Director  
    (FND 19/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 

 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. 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่23 วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ  
    อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1/2556 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
    (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2546 - 2548 ผู้จัดการฝ่าย ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2549 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สื่อสารองค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุรงค์ 
บูลกุล 
 
 ประธานเจ้าหน้าที่
 ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจ
 โครงสร้าง พ้ืนฐาน 
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ  
 1 พ.ค. 2557)  
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0.004138 ไม่ม ี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี Bachelor of Science in Industrial  
 Engineering and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
 ปริญญาโท  Master of Engineering in Operations 
 Research,  Cornell University, New York, U.S.A. 
 ปริญญาโท  Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Directors Certification Program   
 (DCP 121/2552) , R-SS 1/2011  
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
 PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง 
 ในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
     (ปปร.) (รุ่นที ่8) สถาบันพระปกเกลา้ 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลัยป้องกัน 
 ราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
 (บยส.) รุน่ที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงาน 
 ศาลยุติธรรม 
   หลกัสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่นที่ 1) สถาบัน
วิทยาการผู้ลงทุนไทย 

   หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 2  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

2552 - 2555 
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

2555 - 30 เม.ย. 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
  ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.  
  ประธานกรรมการ Tiger Energy Trading Pte., Ltd. 
  กรรมการ 24M Technologies, Inc.  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 นายกสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าแห่งประเทศไทย 
 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
 กรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน์ 
เอื้อนฤมิต 
 
 ประธาน
 เจ้าหน้าที่
 บริหารการเงิน 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ  
 1 พ.ค. 2557)
  

52 
 
 
 
 
 

0.000893 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท Master of Business Administration,  
 with emphasis in Financial Management,  
     Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 U.S.A.  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Directors Certification Program  
 ( DCP 8/2001), Audit Committee Program    
    (ACP 2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD)    
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
 Advance Management Programme, INSEAD  
    Business School, Fontainebleau, France  
 Advanced Management Program, Harvard    
    Business School, USA 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
 (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงาน 
 ศาลยุติธรรม 
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสงู รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร 
 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1  
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 

2548 - ม.ค. 2554 รองกรรมการอ านวยการด้านการเงิน บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2554 - 
ต.ค. 2554 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี 
และการเงิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ต.ค 2554 - 30 เม.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
องค์กร 

บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
การเงิน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
   กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/เหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิติพันธ์ 
เทพปฏิมากรณ์ 
 
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 ทรัพยากร 
    บุคคลและ 
    ศักยภาพ
 องค์กร 
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0.000152 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Directors Certification Program   
 (DCP 138/2010), Anti-Corruption for Executive 
 Program (ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Strategic Human Resource Management, Harvard  
    University, U.S.A. 
  NIDA-Wharton Executive Leadership Program  
 2009, The Wharton School of the University of  
 Pennsylvania, USA  
 Senior Executive Program ( SEP ), สถาบันบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2544 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร ส านักงานใหญ่  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2547 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล 
และศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ากัด 
   ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส ์จ ากัด  
   กรรมการ   Sakari Resources Ltd. 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 -  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร  
 
  รักษาการ 
    รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
    กลยุทธ ์
    องคก์ร 
     

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท  เศรษฐศาตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Director Certification Program   
 (DCP 85/2007), Financial Statements for Directors 
 (FSD 12/2011), Director Accreditation Program 
 (DAP 93/2011), Charted Director Class   
 (CDC 6/2012)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
 บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 
 กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1  
 วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549 
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20)  
 รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 PTT Executive Leadership, General Electric, GE, 
 New York, U.S.A. 
 Advance Senior Executive Program (ASEP-5),  
 Class 5, KELLOGG & SASIN, Chicago, U.S.A 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ 
 สาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
 รุ่นที่ 10  สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness 
 and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD 
 หลักสูตร Leadership Development Program III 
 (LDP 3) สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
 รุ่นที่  57 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

2551 - 2552 ผู้จัดการฝ่าย  บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 

2552 - 30 ก.ย. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด (1 มี.ค. 2556 - 
30 ก.ย. 2557)   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม
ธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน (19 ต.ค. 
2554 - 28 ก.พ. 2556)    รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองคก์ร (19 ตุลาคม 
2554 - 30 กันยายน 2555) และรักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและ
การตลาด (17 ต.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556)  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด  
(1 พ.ย. 2553 - 30 พ.ย. 2555) กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด  (1 พ.ย. 2553 -  
13 ก.ค. 2555) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานแผน (1 มิ.ย. 2552 - 18 ต.ค. 2554) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาครีย์   
บูรณกานนท์   
 
 รองกรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ ่
   หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ 

59 0.001940 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Director Certification Program  
 (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและ
 กฎหมายมหาชน ปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า 
 PTT - GE Executive Program, GE Crotonville, 
    U.S.A. 2012 
 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการ ส าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ 
มหาชน, สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556 

2551 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552  - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

2554 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท East Mediterranean Gas (S.A.E.), Arab Republic of Egypt 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชวลิต  
พันธ์ทอง 
 รอง 
   กรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ ่
   หน่วยธุรกิจ 
   น้ ามัน 

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ปริญญาโท MBA, Central Missouri State University, 
U.S.A. 

  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Directors Certification Program  

(DCP 177/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 Senior Executive Program (SEP), สถาบัณบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 PTT - GE Executive Leadership Program, GE  
Crotonville, USA 

 Nida-Wharton Executive Leadership Program 2009, 
The Wharton School, University of Pennsylvania 
U.S.A. 
 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและจัดส่ง
ปิโตรเลียม  

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลัง  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และ
ต่างประเทศ   

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
  ประธานกรรมการ  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด   
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. ธุรกจิค้าปลีก จ ากัด       
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด  

  
 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 มกราคม 2558 

 

 

 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรากร 
กุลธรรม 
 
 รองกรรมการ 
     ผู้จัดการใหญ ่
    หน่วยธุรกิจ 
     ปิโตรเคมีและ 
     การกลั่น 

60 0.001975 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (สาขาสุขาภิบาล)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท M.S. (Science) Civil Engineering 
 University of Missouri, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Leadership Program, IMD Institute 
   NIDA-Wharton Executive Leadership  Program 

2009, The Wharton School, University of  
Pennsylvania, U.S.A. 

2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment ในต าแหน่ง Supply and Planning 
Manager  

บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment ในต าแหน่ง Deputy CEO-Supply 
Planning 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 30 ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด  
 กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางบุบผา  
อมรเกียรติขจร 
 
 รักษาการ  
    รอง
 กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
 หน่วยธุรกิจ 
 การค้า 
 ระหว่าง 
 ประเทศ 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ    
    1 ต.ค.  2557)
  

56 0.003568 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
 (สาขาเศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  
 (สาขาการบริหารการเงิน) (เกียรตินิยม)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program  
    (DCP 2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
    ไทย (IOD) 
  หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior  
    Executive - IMD Institute/ Switzerland  
  หลกัสูตร Leadership Development Program - center  
    for Creative Leadership, Singapore 

2545 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายการค้าน้ ามันดิบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 30 ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
  กรรมการ  Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอรรถพล 
ฤกษ์พิบูลย ์
 
 รักษาการ  
   รองกรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ ่
   บรหิารความ 
   ยัง่ยืนและ 
   วิศวกรรม 
   โครงการ 
   (ได้รับการ 
   แต่งตัง้เมื่อ 1    
   ต.ค.  2557) 
 

49 0.000798 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท  พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 NIDA-Wharton Executive Leaders Program 2009,  
 The Wharton School of the University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
    (EDP 1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 Diploma of Petroleum Management,  
 College of Petroleum Studies, Oxford, England 

2549 - 2553  ผู้จัดการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสาร
องค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด
พาณิชย์และต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 30 ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด
ขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม 
โครงการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการมูลนิธิพลงัที่ยั่งยืน 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร์ 
วงศ์วานิช 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ปตท. 
 ส ารวจ 
 และผลิต 
 ปิโตรเลียม 
 จ ากัด 
 (มหาชน) 

5 0.001961 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)   
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท M.S. (Chemical Engineering) Rice  
 University,  U.S.A. 
 ปริญญาโท M.S. (Petroleum Engineering) University 
 of Houston,  U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Directors Certification Program  
 (DCP 21/2002), Financial Statements for Directors  
   (FSD 6/2009), Role of the compensation Committee   
 (RCC 13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)   
 Program for Global Leadership (PGL) รุ่น 3, 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่น 10 

 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6  สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 

  2547 - 2551 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ปตท. สผ. ปฏบิัติงาน 
ในต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พัฒนาธุรกิจองค์กร  ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร์ 
วงศ์วานิช (ต่อ) 
 
 
 

   

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
(วพน.) รุ่นที่ 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)    
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธาน Competitiveness Center และกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) 
   กรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง     
      (RAIST/RASA) 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ 
 
  ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท พีทีที  
    โกลบอล เคม ิ
    คอล จ ากัด  
    (มหาชน) 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ  
    1 ต.ค. 2557) 
     

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรมเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Directors Certification Program   
 (DCP 131/2010), The Role of Chairman  
 (RCP 30/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)   
 Advance Management Program, 
 INSEAD University, France 

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
     (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50  และ (ปริญญาบัตร  
     ปรอ.) รุ่นที่ 20  วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013,  
 United Kingdom 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ 
    ผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
 มหาชน รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557 สถาบันพัฒนา 
 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ  
 สถาบันพระปกเกล้า 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 30 ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องคก์ร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.  

ปฎิบัติงาน Secondment ในต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง   
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
 รองประธานกรรมการ บริษัท วีนีไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
 กรรมการ PTT Chemical International Private Limited (CH INTER) 
 กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอธิคม 
เติบศิร ิ
 
  ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ไทย 
     ออยล์ จ ากัด  
     (มหาชน) 
     (ได้รับการ 
    แต่งตั้งเมื่อ  
 1 ต.ค. 2557) 

52 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ 
การค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High 
Distinction),  Armstrong University, Berkeley, 
California, U.S.A. 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program   
(DCP 125/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน 
และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
(วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 Executive Education Program, Harvard Business 
School Harvard University, U.S.A. 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองคก์ร 
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ 
ท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน  
Secondment ในต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

2556 - 30 ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment  ในต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด      
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
•  กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
•   กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
•   ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
•   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 
• กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง 
• กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง 
• กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• กรรมการ สถาบันพลาสติก  
• Council of Trustee   สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุกฤตย์ 
สุรบถโสภณ 
 
 กรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไออาร์ 
    พีซี จ ากัด  
   (มหาชน) 

56 
 

 

0.000070 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมเคมี)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร   Directors Certification Program   

(DCP 132/2010), Audit Committee Program  
(ACP 38/2012), Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR 12/2012) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
(EDP 3) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง”  
สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15)  ปี 2555 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที ่26  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 

2550 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์. จ ากัด  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านวางแผน 
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ไทยออยล์.  จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและ 
บริหารบริษัทในเครือหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฎิบตัิงาน  
Secondment ในต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
   กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
   กรรมการ   บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน ) 
   กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
   กรรมการ   บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
   กรรมการ   บริษัท ไทยเอบีเอส จ ากดั 
   กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
   กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรม (วาระปี 2557-2559) 
   กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557- 2559)  
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประมินทร์ 
พันทวีศักดิ์ 
 
 กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่   
    บริษัท พีทีที  
    ฟีนอล จ ากัด 
  

60 
 

 

0.000011 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, Lamar University,  
U.S.A. 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตร Directors Certification Program  
(DCP 63/2005), Role of the compensation Commitee 
(RCC 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 19 ปี 2549-2550 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร    

 หลักสูตร Advanced  Management  Program  (AMP) , 
INSEAD Business School, ประเทศฝรั่งเศส ป ี2551 

 หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development 
ปี 2552 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Management 
Course ปี 2554 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development 
Program (EDP) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (สวค.) ป ี2554 

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program  
(EDP 9)  ปี 2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

 

2548 - ต.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตร
เคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2548 - 2549 กรรมการอ านวยการ/ กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2549 - 2552 กรรมการอ านวยการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด 

2552 - ก.พ. 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั 

มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ากดั 

ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 

พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน รอง กรรมการ ผู้จัดการใหญ ่ปฏิบัตงิาน  
Secondment บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด  (มหาชน) เพื่อ ส่งไป   
ปฎิบัติงานที่บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด  
ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
   - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั   
   กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   
   กรรมการ Polymer Marketing DMCC 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาว 
พรรณนลิน 
มหาวงศ์ธิกุล  
 
 รักษาการ  
     ผูช้่วย
 กรรมการ 
    ผู้จัดการ ใหญ่  
 การเงิน
 องค์กร 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ     
    1 ส.ค.  2557) 
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0.001009 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา 
      บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
  PTT Group VP Leadership Development Program 
  หลกัสูตร TLCA Executive Devlopment Program 
 (EDP 2) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 

 2553 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 2555 – 31 ก.ค. 
2557 

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ส.ค. 2557 – 
ปัจจุบัน   

ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่การเงินองคก์ร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
     - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ   บริษัท  PTT Regional Treasury Center   
 กรรมการ บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   -  
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหวา่งผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางนิธิมา 
เทพวนังกูร 
 
 ผู้ช่วย
 กรรมการ 
     ผูจ้ัดการ ใหญ่ 
 บัญชีองค์กร 

56 
 

 

0.001435 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา 
    บริหารการเงิน (เกียรตินิยมเรียนดี)  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Directors Certification Program  (DCP 

126/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 NIDA-Wharton Executive  Leadership Program,     
The Wharton School, University of  

 Pennsylvania, U.S.A. 
 

  2551 - 2553 
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ด้านการเงินและบัญช ี  

บริษัท  อะโรเมติกส์และการกลั่น  จ ากดั (มหาชน) 
 

  2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ด้านการเงินและบัญช ี 

บริษัท ไทยออยล์  จ ากัด (มหาชน) 

 1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บัญชีองค์กร ส านักงานใหญ ่

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
    -  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
    -  
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางวันทนีย์ จารึก 
 
 เลขานุการบริษัท   

54 0.000903 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ภาษาเยอรมัน) 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 (Master of Business Administration)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Company Secretary Program 

(CSP2/2002), Effective  Minute Taking 
(EMT1/2006), Board Reporting Program 
(BRP 9/2012), Company Reporting Program 
(CRP4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   หลกัสูตร TLCA : Executive Development  
Program (EDP 7) สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย  

   หลกัสูตร Company Secretaries, Trueeventus 
ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 

  หลกัสูตร Leadership Development Program 
ของสถาบัน Centre for Creative Leadership 
(ประเทศสิงคโปร)์ (2015) 

 

 2549-2556 หัวหน้าทีม ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
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*0

/
// // // // // // // // // // // // // // // // // //

ธูรกิจส ารวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม

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

/

2 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด PTTNGD

3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด PTTLNG

4 PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE x /

5 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด PTTER x /

6 PTT (Cambodia) Limited PTTCL

7 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด PTTRB x

8 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จ ากัด TLBC

9 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

10 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด PTT TANK

11 PTT Oil Myanmar Co., Ltd. PTTOM

12 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ากัด PTTPL x /

13 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด PTTPM x / / /

14 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด PTTPMMA

ธุรกจิการคา้

ระหวา่งประเทศ
15 PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT / x

16 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด EnCo /

17  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC x

18 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด BSA

19 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) GPSC x / /

20 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด TP x

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

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

23 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด DCAP

24 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด THAPPLINE x

25 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด PA-Thailand

26 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BAFS

27 บริษัท บริการน้ ามันอากาศยาน จ ากัด IPS

28 บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด FPT

29 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

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

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

32 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) PTTGC x / /
*0

/

33 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) SPRC /

34 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP / /
*0

/

35 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) BCP / /

36 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) IRPC / x / / 0/

37 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด HMC

38 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด PTTAC /

39 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด PTTMCC

40 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ากัด PTTES

41 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด PTTME

42 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) TIP

43 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ากัด PTTICT x

ณ วันที ่31 มกราคม 2558 รายชือ่ผูบ้รหิารตามนยิาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับตอ่จากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่จะไดแ้ก ่  นายณัฐชาต ิ จารจุนิดา,  นายสรัญ  รังคสริ,ินายสรุงค ์ บลูกลุ

และ นายวรัิตน ์ เอือ้นฤมติ

ธรุกิจอ่ืนๆ

   :  สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ             = รองประธาน         * = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร         O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่         /  = กรรมการ          //  =  ผูบ้รหิารหมายเหตุ

บริษัท
ร่วม 
และ
บริษัท
ท่ีเก่ียว
ข้อง

ธรุกิจก๊าซ

ธุรกิจ
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

ธุรกิจ

ปิโตรเคมีและ

การกล ั่น

ธรุกิจอ่ืนๆ

ธรุกิจก๊าซ

ธุรกิจลงทุน
ต่างประเทศ

ธรุกิจน้ ามัน

ธรุกิจ
ปโิตรเคมี

และการกล่ัน

ธรุกิจน้ ามัน

การด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร  และผูมี้อ านาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ประจ าปี 2557

                                                           รายช่ือผูบ้ริหารฯ 
                                                          (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2558)
                   รายช่ือบริษัท
                (ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2557)

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)

บริษัท
ย่อย



 
   

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธ.ค.57  

ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 
นางสาวนิตยา  
ดิเรกสถาพร 
 
 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่  
ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

57 คุณวุฒิการศึกษา 

 บัญชีบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดบัสอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Master of Business Administration (Finance) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์(NIDA) 

 
ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์    

 Finance for Senior Executives ,  Harvard Business 
School  

 Nida – Wharton Executive Leadership Program 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ (NIDA)  

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
91/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3 ส านักงานศาลปกครอง 

2544 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
การเงินและนโยบายสินเช่ือ 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
 บัญชีการเงิน 

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน)  

2552 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ส านักตรวจสอบภายใน 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

 



-ไม่มี- 



-ไม่มี- 
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