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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.  
กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทั้งปี โดยเริ่มจำกกำร

ประชุมระดมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. (Top Executive Thinking Session: TTS) เพื่อร่วมกันทบทวนและ
ก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ในอีก 5-10 ปีข้ำงหน้ำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. จะสำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์  และเป้ำหมำยใน 3 ด้ำน คือ (1) เป็น
บริษัทที่มีขนำดใหญ่ (BIG) ที่สำมำรถรักษำอันดับ 1 ใน 100 ของบริษัทที่มียอดขำยสูงสุดของโลกตำมกำรจัดอันดับของนิตยสำร 
Fortune 500 (2) เป็นบริษัทที่ติดอันดับในดัชนีวัดผลกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนโดยตลำดหุ้นดำวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Indices – DJSI)  (LONG) และ (3) เป็นบริษัทที่มีประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนติดระดับสูง (Top Quartile Performance) ในปี 
2563 เทียบเคียงบริษัทด้ำนพลังงำนช้ันน ำของโลก (STRONG) หลังจำกที่ประชุม TTS เห็นชอบทิศทำงกลยุทธ์ในอีก 5-10 ปี
ข้ำงหน้ำ หน่วยธุรกิจและหน่วยงำนสนับสนุนรวมทั้งบริษัทในกลุ่มจะไปจัดท ำทิศทำงกลยุทธ์ของตนและน ำเสนอขอควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปของกลุ่ม  ปตท. (Strategic Thinking Session: STS) และ
หลังจำกที่ประชุม STS ให้ควำมเห็นชอบ ทิศทำงกลยุทธ์ดังกล่ำวจะถูกน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 
โดยในปี 2558 ทิศทำงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจประจ ำปี 2559-2563 ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยี (Technology 
Initiative) กลยุทธ์ด้ำนธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน(Green Initiative) และกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท.(PTT Group 
Portfolio Initiative) แต่อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ยังต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือควำมเชื่อม่ันของสำธำรณะชน 
(Public Trust) ดังนั้นจึงมีกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรสร้ำงให้ ปตท . เป็นที่ยอมรับ และช่ืนชมในฐำนะบริษัทพลังงำนแห่งชำติ
เพิ่มเติม 2 ยุทธศำสตร์หลัก คือ    

(1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจโดยกำรมีส่วนร่วม (Pride with Inclusiveness) ซ่ึงจะครอบคลุม 
 แผนวิสำหกิจกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงบูรณำกำร ประกอบด้วยกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียภำยนอกแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
 แผนวิสำหกิจกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในสู่ภำยนอก โดยปลูกฝังค่ำนิยมองค์กร SPIRIT เข้ำสู่ DNA 

ของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้พนักงำนน ำควำมรู้จำกโครงกำรและผลงำนเชิงนวัตกรรม
ของ ปตท. พัฒนำสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบวิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) รวมถึง
สร้ำงผู้บริหำรและพนักงำนเป็น PTT Brand Ambassador สร้ำงควำมภำคภูมิใจด้วยกำรมีส่วนร่วม และมี
ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กรร่วมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

 แผนวิสำหกิจกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล อำทิเช่น กำรยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. ไปสู่ระดับนำนำชำติ   เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมเข้มแข็งในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต โดยร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นต้น 

(2) ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน (Treasure for Sustainability) ซ่ึงจะครอบคลุม 
 แผนวิสำหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น อำทิ รักษำระดับกำรผลิตของโครงกำรปัจจุบัน เปลี่ยน

ศักยภำพปิโตรเลียมเป็นปริมำณส ำรองและกำรผลิต และลดต้นทุนในกำรผลิตค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
เป็นต้น 

 แผนวิสำหกิจของธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนในกระบวนกำรผลิต กำรขยำยโครงข่ำยพลังงำนรองรับควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติในระยะยำว 
และกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่3 

 แผนวิสำหกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย อำทิ กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผ่ำนกลยุทธ์กำรตลำดที่เป็นเลิศ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และสร้ำงพลังร่วมของบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น 

1.2  พัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

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 

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 งำนป ระจ 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. เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTCH) จำกผู้ถือหุ้น
ของ PTTAR และ PTTCH ที่คดัคำ้นกำรควบบรษิัท 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่4 

 : 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 
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 
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 :  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  

 : 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 มำปฏิ บั 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 
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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 

 : 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 
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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 
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 
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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 
(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 
ตั้งแต่เดือนกันยำยน 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 
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 : เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2555 ปตท. ลงนำมสัญญำเพิ่มเติมส ำหรับกำรจ ำหน่ำย Jet A-1 ให้กับ MPPE โดยจัดส่งที่
ท่ำขี้เหล็กและ ปตท.สนับสนุน MPPE ในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำนที่สนำมบินท่ำ
ขี้เหล็กให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล  

 : 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%  

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
ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นเงิน 8,630,000,000 บำท (แปดพันหกร้อยสำมสิบล้ำนบำท) ทั้งนี้ ภำยใต้กำรควบ
รวมบริษัทดังกล่ำว 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 
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  :   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 

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 
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                     :     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) 
เพื่อเป็นแนวทำงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้บริกำรจัดกำรพลังงำน (Energy Service) ในประเทศไทย ให้บริกำร
ลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมในกำรจัดหำเช้ือเพลิง เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร บ ำรุงรักษำและตรวจสอบประจ ำปี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนภำยในโรงงำนแบบครบวงจร ซ่ึงธุรกิจดังกล่ำวช่วยให้ ปตท. สำมำรถ
ขยำยตลำดท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ และมีรำยได้เพิ่มเติมจำกกำรให้บริกำรจัดกำรพลังงำนนอกเหนือจำกกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซฯ เท่ำนั้น รวมทั้งยังเป็นโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเทคโนโลยีกับบริษัท Osaka Gas 
ของญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่ด 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 
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 : 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 

 :     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 
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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 เปน็ 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) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องและควำมร่วมมือทำงกำรเงิน
ในกลุ่ม 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  
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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 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 : เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ ไปยัง อ ำเภอ
ทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี ไดด้ ำเนินกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติแล้วเสร็จ และ PTTEP ได้เริ่มสง่ก๊ำซ
ธรรมชำตจิำกแหล่งซอติก้ำ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ อ่ำวเมำะตะมะ ประเทศเมียนมำร์ เข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิของ 
ปตท. ในเดือน สิงหำคม 2557 โดยมีปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยวันตำมสัญญำอยู่ที่ 240 ล้ำนลูกบำศก์
ฟุต 

 :  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 426 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และได้เปลี่ยนช่ือโครงกำรจำก 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  
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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) สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล (บรำซิล) ซ่ึงประกอบด้วยแปลงส ำรวจ BAR-M-215, BAR-
M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 โดยได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลบรำซิลในเดือนสิงหำคม 

 : 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 รองรับควำมต้องกำรใช้ของผู้ใช้พลัง 

 : 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 

พฤษภำคม : 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 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่16 

มิถุนำยน    : คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซ   
ธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจ ำปี 2557 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ที่
อัตรำ 0.8226 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2557 เป็นต้นไป 

 :     เมื่อวันที่  20 มิถุนำยน 2557 ปตท.ได้มีกำรกำรต่อสัญญำกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกันกับบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด
(มหำชน) (Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) ซ่ึงสัญญำเดิมได้ส้ินสุดลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2557 
แต่เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ปตท. และ ไออำร์พีซี จึงได้ร่วมลงนำม
ต่อสัญญำดังกล่ำว 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 โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำต ิหน่วยที่ 4 ที่ สถำนีเพิ่มควำมดัน
ก๊ำซธรรมชำติ ไทรโยค เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติโดยรวมของโครงข่ำยระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตก ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (Mechanical Completion) 

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 

 : เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2557 PTTEP ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ  
Myanma Oil and Gas Enterprise  (MOGE )  เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
แปลงส ำรวจบนบก MOGE 3 ประเทศเมียนมำร์  โดยบริษัทมีสัดส่วนในกำรร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็น
ผู้ด ำเนินกำร   

กันยำยน : ปตท. ได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
หน่วยที่ 5 เสร็จสมบูรณ์ ท ำให้สำมำรถเดินเครื่องได้ตำมปกติ   ทั้งนี้ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 มี
ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ ในปริมำณ 570 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันโดยมีก ำลังกำรผลิตก๊ำซแอลพี
จีสูงสุดที่ 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
สัญญำให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวันโครงกำรละ 24 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 
ตำมล ำดับ อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่17 

 : เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2557 ปตท. ได้ส่งมอบผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้โดยละเอียดของโครงกำรพัฒนำ     
โรงกลั่นปิโตรเคมีในประเทศเวียดนำม ให้แก่กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำ (Ministry of Industry and 
Trade) และรัฐบำลเวียดนำม จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ก ำลังกำรผลิตของหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่เหมำะสมอยู่ที่ 
400,000 บำร์เรลต่อวัน  มีก ำลังกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป 260,000 บำร์เรลต่อวัน ก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีประมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี โดยมีเงินลงทุนโครงกำร ประมำณ 22,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

 : 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 ริษั ท  PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ  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 

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.        
รถโดยสำร/รถตู้ร่วม บขส.) รำคำยังคงเดิมที่ 8.50 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะท ำให้รำคำ LPG และ NGV สะท้อน
ต้นทุนมำกขึ้น ตำมมติคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ให้สอดคล้องกับมติคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (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 และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือ        
ช้ีชวน (แบบ filing) กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกำยน 2557 เพื่อเตรียมกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกำรระดมเงิน
ลงทุนส ำหรับรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัทในอนำคต 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่18 

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

:        เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง COLLABORATION ON ENGINEERING SERVICES 
AND TECHNICAL SOLUTIONS ระหว่ำง ปตท. – บริษัท พีทีที  เอนเนอร์ยี่โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES) – 
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือกันเพื่อให้บริกำรทำง
เทคนิควิศวกรรมอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ กำรบริหำรโครงกำร กำรให้ค ำปรึกษำทำงเทคนิค กำร
เพิ่มศักยภำพบุคลำกรทำงเทคนิค กำรบ ำรุงรักษำ และกำรตรวจสอบโรงงำน  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งทำงธุรกิจให้กับกลุ่ม ปตท. ในควำมเป็นมืออำชีพ สำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำภำยนอกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเติบโตให้แก่กลุ่ม ปตท. ต่อไป 

 : เมื่อวันที่ 28 พฤศกิจำยน 2557 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. อนุมัติให้บริษัท Kalimantan Thailand Palm Pte. 
Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE) (บริษัทย่อยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์
ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดจ ำนวนร้อยละ 95 ของหุ้นที่
จ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดในบริษัทย่อย PT Mitra Aneka Rezeki (PT MAR) ให้แก่บริษัท PT Prasada Jaya Mulia 
(PT PJM) และอนุมัติให้ PTT Green Energy Services (Netherlands) B.V. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGE โอน
หนี้และเงินลงทุนล่วงหน้ำ (Advance Subscription Payment) ให้แก่บริษัท Harvey Bay Overseas Ltd. (HBO)  

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 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 2559  
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ปี 2558 

มกรำคม        : เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2558 บริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited (Qatargas) ได้เริ่มส่งมอบก๊ำซ LNG 
เที่ยวแรกให้กับ ปตท. ปริมำณ 90 ,613.43 ตัน ตำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ LNG รูปแบบสัญญำระยะยำว 20 ปี 
ปริมำณ 2 ล้ำนตันต่อปี หรือประมำณ 280 MMSCFD ซ่ึงเป็นสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ LNG ระยะยำวฉบับแรกของ
กลุ่ม ปตท. ช่วยเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ รองรับควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศใน
ระยะยำว 

 : เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2558 กบง. มีมติให้ปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซฯ NGV ส ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นในอัตรำ 
0.50 บำทต่อกิโลกรัม จำกเดิม 12.50 เป็น 13.00 บำทต่อกิโลกรัม และปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซฯ NGV ส ำหรับ
รถโดยสำรสำธำรณะขึ้นในอัตรำ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม จำกเดิม 9.50 เป็น 10.00 บำทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ 31 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป 

 : เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2558 กบง. มีมติให้ปรับสูตรค ำนวณต้นทุนกำรจัดหำก๊ำซหุงต้ม (LPG) ของประเทศให้
เหมำะสมจำกผู้ผลิต 3 แหล่ง คือ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน้ ำมัน และรำคำน ำเข้ำตำมตลำดโลก โดยให้
เรียกว่ำ สูตรอัตรำถ่วงน้ ำหนัก โดยภำครัฐใช้กลไกของกองทุนน้ ำมันฯ ในกำรบริหำรจัดกำรให้รำคำตั้งต้น ณ 
โรงงำนผู้ผลิตทุกรำย เป็นรำคำเดียวกัน มีผลตั้งแต่ วันที่  2 กุมภำพั นธ์ 2558  จึงท ำให้รำคำ LPG ณ                
โรงแยกก๊ำซฯ เดือน กุมภำพันธ์ ถึง เมษำยน 2558 ปรับเพิ่มขึ้นจำก 333 เป็น 498 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  และ
ภำครัฐจะมีกำรทบทวนต้นทุน LPG จำกโรงแยกก๊ำซฯ ทุกๆ 3 เดือน 

 : เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2558  คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติให้บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (“PTTGE 
SG”) (บริษัทย่อยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ขำยหุ้นและหนี้ใน 
Chancellor Oil Pte Ltd จ ำนวน 77.56% คืนให้กับ Partner (Primary Resources)  ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใน Chancellor 
Oil Pte. Ltd. จ ำนวนร้อยละ 22.44 ซ่ึงบริษัท Chancellor Oil Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
สิงคโปร์เพื่อด ำเนินธุรกิจปลูกปำล์มน้ ำมันและผลิตน้ ำมันปำล์มผ่ำน PT. First Borneo Plantations (“PT. 
FBP”) ซ่ึงมีบริษัทลูกจ ำนวน 6 บริษัทภำยในกลุ่ม (“FBP Group”) มีพื้นที่เพำะปลูกอยู่ทำงตะวันตกของเกำะ 
Kalimantan ในประเทศอินโดนีเซีย และได้มีกำรลงนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้น (Sale and Purchase Agreement)
 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558  

กุมภำพันธ์  : เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท.ขำยทรัพย์สิน และกิจกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนร่วมในหน่วยผลิตสำธำรณูปกำรกลำงส ำหรับโรงกล่ันน้ ำมันบำงจำก (Bangchak Utility Plant : BUP) 
ให้แก่ บริษัท บำงจำก ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) โดยรำคำซ้ือขำยทรัพย์สินหลัก จะใช้รำคำเท่ำกับมูลค่ำทำง
บัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2558 และรำคำซ้ือขำยอะไหล่ส ำรอง จะใช้รำคำต้นทุนที่ ปตท.จัดหำมำ ส้ินสุด 
ณ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558 น ำมำก ำหนดเป็นรำคำซ้ือขำยบริษัท 

มีนำคม : 17 มีนำคม 2558 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ บริษัท เบิก
ไพรโคเจนเนอเรช่ัน จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวัน 18.00 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพัฒนำพลังงำนสะอำด 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 : เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2558 ปตท.ทบทวนแผนกำรลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยอนุมัติปรับลดแผนกำรลงทุนจำก 326 ,551 ล้ำนบำท ลงเหลือ 298,700 ล้ำน
บำท 

 : เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2558 กกพ. มีมติเห็นชอบ “ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้ หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมของ ปตท.” (TPA Code – ปตท) และ “ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
สถำนีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สำม และกำรเช่ือมต่อส ำหรับสถำนีแอลเอ็นจีมำบตำพุดของบริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี 
จ ำกัด” (TPA Code – PTTLNG) โดย ปตท. และ PTTLNG ได้ประกำศใช้ข้อก ำหนดฯ ดังกล่ำว เมื่อวันที่ 30 
มีนำคม 2558 กำรประกำศใช้ข้อก ำหนดฯเป็นไปตำมข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้
ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ และสถำนีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สำม พ.ศ.2557" (TPA Regime) และ
สอดคล้องกับ พรบ.กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.2550 ที่ให้มีกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำนและมีกำร
บริหำรของระบบโครงข่ำยพลังงำนอย่ำงเป็นธรรมโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

เมษำยน              :  เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2558 โครงกำรเช่ือมระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นวนคร-รังสิต กับระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครสวรรค์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 28 นิ้ว ระยะทำงประมำณ 10 กิโลเมตร อยู่ใน
พื้นที่ อ.บำงปะอิน จ.อยุธยำ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ส่งผลให้กำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันออกเกิด
ควำมสมบูรณ์มำกขึ้น  อีกทั้ งยังเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของควำมต้องก ำรใช้ก๊ำซธรรมชำติใน
ภำคอุตสำหกรรม และภำคขนส่งในส่วนภูมิภำคอีกด้วย 

 : เมื่อวันที่  16 เมษำยน 2558 หน่วยปรับปรุงคุณภำพน้ ำมันเตำ หรือ Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit 
(VGOHT) ของ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) ได้กลับมำด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์หลังจำกเกิด
เพลิงไหม้ในปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษำยน 2558 

    :  เมื่อวันที่  29 เมษำยน 2558 โครงกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ไปยังพื้นที่ เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรม บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มจ่ำยก๊ำซฯ ให้ บริษัท 
ไออำร์พซีี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด ในปริมำณตำมสัญญำ 6.40 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  

    :  เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ปตท. ด ำเนินกำรขำยหุ้นบริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ที่ ปตท. ถืออยู่
ทั้งหมดจ ำนวนทั้งส้ิน 374,748,571 หุ้นให้แก่กองทนุรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสังคมโดยกำร
ขำยหุ้นในครัง้นี้ เป็นกำรซ้ือขำยบนกระดำนรำยใหญ่ (Big lot Transaction) ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

พฤษภำคม : เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2558 “ข้อบังคับว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้ หรือ
เช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ และสถำนีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สำม (Third Party Access Regime: TPA 
Regime) ฉบับที่ 2” เริ่มมีผลใช้บังคับ 

   :   เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2558  โครงกำรระบบหมุนเวียนพลังงำนควำมร้อนเหลือทิ้งกลับคืนส ำหรับโรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติ จ.ระยอง ได้ด ำเนินกำรทดสอบระบบแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่ พฤษภำคม 2558 เป็น
ต้นมำ โดยเป็นกำรติดตั้งเตำหม้อต้มน้ ำมันร้อน (Waste Heat Recovery Unit) ขนำด 31 เมกะวัตต์ (MW) 
จ ำนวน 3 ชุด ซ่ึงสำมำรถลดกำรใช้เชื้อเพลิงของโรงแยกก๊ำซฯ ลงได้ถึง 1.7 ล้ำนล้ำนบีทียูต่อปี 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่21 

 : เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ แผนระบบรับส่ง
และโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อควำมมั่นคง โดยได้เห็นชอบโครงกำรลงทุนในระยะที่ 1 ของ 
โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas Pipeline Network) (ส่วนที่ 1) จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ 
โครงกำรปรับปรุงแท่นผลิต อุปกรณ์ และ ระบบท่อ เพื่อรองรับกำรส่งก๊ำซฯให้แก่ โรงไฟฟ้ำขนอมใหม่ 
โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซฯ ในทะเล เช่ือมแหล่งอุบล (อ่ำวไทย) และโครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซฯ 
(Compressor) บนระบบท่อส่งก๊ำซฯ วังน้อย-แก่งคอย  โดยมอบหมำยให้ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้
ด ำเนินโครงกำร ทั้ง 3 โครงกำร ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558  

:     เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558 GPSCได้เข้ำเสนอขำยหุ้นให้ประชำชนทั่วไปในครัง้แรก (IPO) จ ำนวนหุ้นที่
จัดสรรจรงิเท่ำกับ 374,575,200 หุน้ โดย GPSC มีทุนจดทะเบียน 14,983.01 ล้ำนบำท และเป็นทุนจดทะเบียน
ที่ช ำระแล้วทั้งหมด 14,983.01 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหมห่ลังกำรเข้ำตลำด ได้แก่ ปตท. 22.58%, 
PTTGC 22.73%, TP 20.79 %, TOP 8.91 % และผู้ถือหุ้นรำยย่อย 25% 

: เมื่อวันที่  19 พฤษภำคม 2558 โครงกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ไปยังพื้นที่ เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรม บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) เริ่มจ่ำยก๊ำซฯ ให้ บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด    
(โคเจนเนอเรช่ัน) ในปริมำณตำมสัญญำ 12 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

: เมื่อวันที่  20 พฤษภำคม 2558 PTTGC เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท พีทีที  โพลีเมอร์  มำร์ เก็ตติ้ง จ ำกัด                
("PTTPM") ในจ ำนวนร้อยละ 25 โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ ร้อยละ 24  และสัดส่วนร้อยละ 1 ของ
บริษัท โซลูช่ัน ครีเอช่ัน จ ำกัด ("Solution Creation") (เดิมช่ือบริษัท ไบโอ ครีเอช่ัน จ ำกัด) ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้น  
ร้อยละ 100 โดยกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรซื้อหุ้นมำจำกบริษัท ไออำร์พีซีจ ำกัด (มหำชน) ("IRPC") ทั้งนี้ 
กำรเข้ำซ้ือหุ้นใน PTTPM นั้น เป็นไปตำมนโยบำยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร Marketing & 
Logistic และเพิ่มศักยภำพในกำรควบคุมดูแล บริหำรจัดกำร Supply Chain ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 : เมื่อวันที่  22 พฤษภำคม 2558  คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติให้บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด 
(“PTTGE ”) (บริษัทย่อยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท PT Az Zhara ที่ถือหุ้นทำงตรงและทำงอ้อมผ่ำน PTT Green Eenergy 
Services (Netherlands) B.V., Sabran Brothers และผู้ร่วมทุนท้องถิ่น จ ำนวนร้อยละ 99.98 และโอนหนี้ให้แก่ 
Mr. Muhammad Agustiar Sabran Afandie โดย  ได้มีกำรลงนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้น (Sale and Purchase 
Agreement) ในวันที่ 27 พฤษภำคม 2558และด ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์เมื่อ วันที่ 31 สิงหำคม 2558 เป็นผลให้
บริษัทภำยใต้ Az Zhara Group ส้ินสภำพกำรเป็นบริษัทย่อยของ PTTGE และ ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (ปตท.สผ.อ.) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของปตท.สผ.ได้จัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
10,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 1 ,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยมี ปตท.สผ. และ    
ปตท.สผ.อ. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 และ 75 ตำมล ำดับ 

 :     เมื่อวันที่  28 พฤษภำคม 2558 ปตท .ขำยทรัพย์สินและกิจกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนร่วมในหน่วยผลิต
สำธำรณูปกำรกลำง ส ำหรับโรงกลั่นน้ ำมันบำงจำก ให้แก่ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  ตำมที่
คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่22 

มิถุนำยน  : เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 ปตท. ไดเ้สร็จสิ้นกระบวนกำรขำยหุ้น โอนหนี้และเงินลงทุนล่วงหน้ำใน PT. Mitra 
Aneka Rezeki (PT.MAR) ซ่ึงเป็นบริษัทที่จัดตั้งและประกอบธุรกิจปลูกปำล์มน้ ำมันและผลิตน้ ำมันปำล์มใน
ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 2 โครงกำร คือ Pontianak ที่ West Kalimantan และ Banyuasin ที่ South 
Sumatra และเป็นผลให้ PT MAR ส้ินสภำพกำรเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. 

 :  เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2558 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) ได้ร่วมลงนำมบันทึกควำม
เข้ำใจกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ รำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) เพื่อศึกษำโอกำสควำมเป็นไปได้ ในกำรลงทุน
โครงกำร LNG Receiving Terminal ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ รวมถึงเป็นโอกำสในกำรจัดหำ
แหล่งก๊ำซธรรมชำติให้กับโรงไฟฟ้ำที่ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ กำรร่วมลงทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศร่วมกัน 

 : เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2558 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) ได้ร่วมลงนำมบันทึกควำม
เข้ำใจกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ รำชบุรีโฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (RATCH) เพื่อศึกษำโอกำสควำมเป็นไปได้ในกำร
ลงทุนรวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเชียงตุง รัฐฉำน รวมถึงแหล่งอื่นใน
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ร่วมกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญำตในกำรพัฒนำโครงกำร อีกทั้งควำมร่วมมือ
ดังกล่ำวยังเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศร่วมกันระหว่ำงสองบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2558 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอัตรำ
ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2558 ของระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง (พื้นที่1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2)  และระบบท่อส่งก๊ำซ
ฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3) ที่อัตรำ 1.3045 บำทต่อล้ำนบีทียู   ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ที่
อัตรำ  0.1283 บำทต่อล้ำนบีทียู  และส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่น้ ำพอง (พื้นที่ 5) ที่อัตรำ  0.0000 
บำทต่อล้ำนบีทียู  โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2558 เป็นต้นไป กำรคิดอัตรำ
ค่ำบริกำรนั้นอำศัยหลักเกณฑ์ตำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ ำซธรรมชำติ
เมื่อ ธันวำคม 2550 รวมทั้งอำศัยควำมตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 
2550 

 : เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2558 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตรำค่ำบริกำร
เก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจ ำปี 2558 ของ 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ที่อัตรำ 0.8563 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนำยน 2558 เป็นต้นไป 

                         :    เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2558  คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุ้น บริษัท พีทีที 
โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (PTTPL) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท พีทีทีโกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) และบริษัท โซลูช่ัน ครีเอช่ัน จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGC ใน
สัดส่วนร้อยละ 49  และ ร้อยละ 1 ตำมล ำดับ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร Supply Chain ของกลุ่มธุรกิจ
สำย Polymer โดยปตท.ได้ด ำเนินกำรโอนหุ้นดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2558   

 :  เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2558 คณะกรรมกำร PTTGC มีมติอนุมัติกำรจัดตั้งบริษัท PTTGC America Corporation 
และ บริษัท PTTGC America LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินกำรศึกษำ จัดท ำ 
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Front End Engineering Design (FEED)  Study และลงทุนโครงกำร Petrochemical Complex ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ เพื่อใช้ประโยชน์จำกวัตถุดิบอีเทนจำก Shale gas ซ่ึงมีต้นทุนต่ ำในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

กรกฎำคม : เมื่อเดือน กรกฎำคม 2558 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติได้เปิดอำคำรเรียนรู้และอำคำรศูนย์ควบคุมระบบท่อส่ง
ก๊ำซฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรชลบุรี  เป็นศูนย์แสดงข้อมูลและพิพิธภัณฑ์รวมทั้งจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบั ติกำร
บ ำรุงรักษำท่อส่งก๊ำซฯ (Pipeline Expert Learning Field) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับคณะผู้เยี่ยมชมจำก
ภำยนอก ทั้งยังรองรับกำรประชุมและฝึกอบรมภำยใน เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ของพนักงำนระบบท่อส่งก๊ำซฯ 
ได้เป็นอย่ำงดี 

 : เมื่อเดือน กรกฎำคม 2558 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติได้เปิดใช้ศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊ำซฯ ด้วยระบบ 
SCADA แห่งใหม่ (Gas Pipeline Control Center : GPCC ) ซ่ึงได้ก่อสร้ำงขึ้น เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของ
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในอนำคต มีพื้นที่ใช้สอยกว่ำ 2,800 ตำรำงเมตร 

  : เมื่อวันที่  24 กรกฎำคม 2558  คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติให้บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่  จ ำกัด 
(“PTTGE”) (บริษัทย่อยของ ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนทั้งหมดในบริษัท PTT Green Energy (Netherlands) Cooperatief U.A.(“PTTGE COOP”) ที่ถือหุ้นผ่ำน 
Sabran Brothers Pte. Ltd. (“Sabran Brothers”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้แก่ Sindopalm Pte. Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วมของ PT Kalpataru Investama (“PT KI”) โดย PTTGE COOP ถือหุ้น 75% ในโครงกำร KPI Project 
ซ่ึงตั้งอยู่ทำงตะวันออกของเกำะ Kalimantan ผ่ำนบริษัท PTT Green Energy Services (Netherlands) B.V. 
ร่วมกับ PT KI โดยได้มีกำรลงนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้น (Sale and Purchase Agreement) เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 
2558 และด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2558 และเป็นผลให้ PTTGE COOP PTTGE BV และ 7 
บริษัทใน KPI Project ส้ินสภำพกำรเป็นบริษัทย่อยของ PTTGE และ ปตท. 

สิงหำคม : เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2558 ปตท.สผ. บริษัท ได้จัดตั้ง บริษัท PTTEP HK Investment Limited หรือ PTTEP 
HKI มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญ  ฮ่องกง โดยมีบริษัท PTTEP HK Holding Limited (บริษัทย่อยของ 
ปตท.สผ.) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เพื่ออรองรับกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

 : เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2558 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ (รำชบุรี)1 จ ำกัด บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ (รำชบุรี)2 จ ำกัด บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด 
ส ำหรับโครงกำร 1 และ บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด ส ำหรับโครงกำร 2 โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำม
สัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวันรวม 108.58 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 
โดยมีอำยุสัญญำ 25 ปี  

 : เมื่อเดือน สิงหำคม 2558 ปตท. ไดเ้ปิดศูนย์ระบบท่อเขต 8 จังหวัดกำญจนบุรี แห่งใหม่เพิ่มศักยภำพกำรรับส่ง
ก๊ำซฯ จำกประเทศเมียนมำร์ โดยได้มีกำรสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรระบบท่อเขต 8 แห่งใหม่ ณ อ ำเภอท่ำม่วง 
เพื่ออ ำนวยประโยชน์ในกำรดูแลระบบท่อส่งก๊ำซฯ ในพื้นที่เช่ือมต่อไปยังจังหวัดรำชบุรี 

 : เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2558 คณะกรรมกำร PTTGC  มีมติอนุมัติโครงกำรซ้ือหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อกำร
บริหำรทำงกำรเงิน (Treasury Stocks) ภำยในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 4,500 ล้ำนบำท และจ ำนวนหุ้นที่จะซ้ือคืน
เท่ำกับประมำณร้อยละ 2 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นกำรเข้ำซ้ือในตลำดหลักทรัพย์ฯ และมี
ก ำหนดระยะเวลำซ้ือหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 กันยำยน 2558 ถึงวันที่ 7 มีนำคม 2559 
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กันยำยน : เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2558 กบง. มีมติปรับรำคำ NGV ขึ้น 0.50 บำท/ก.ก. ในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล โดย
ปรับขึ้นมำอยู่ที่ 13.50 บำท/ก.ก. มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป 

 : เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบ แผนระบบรับส่ง
และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อควำมมั่นคง ของโครงกำรลงทุนในส่วนที่ 1   (โครงข่ำยระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ) ระยะที่ 2 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 5 และ
โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี – วังน้อยที่ 6 
(RA#6) ไปยังจังหวัดรำชบุรี ในวงเงินลงทุน 110,100 ล้ำนบำท เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและรองรับ ควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มมำกขึ้นในอนำคต โดยก ำหนดให้สำมำรถจ่ำยก๊ำซเข้ำระบบได้ภำยในปี 2564 และ
มอบหมำยให้ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร ทั้ง 2 โครงกำร ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบตำมมติ กพช. เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558 

 : เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 42 นิ้ว ระยะทำงประมำณ 295 กิโลเมตร ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมรับก๊ำซธรรมชำติ
เหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรให้บริกำรและ
รองรับกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำร
ขนส่ง ในพื้นที่แนววำงท่อฯ พำดผ่ำน และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 :     เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2558 บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRB) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 
100% ได้ลงนำมในสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นกับบริษัท โอซำก้ำ แก๊ส (ประเทศไทย) จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 
และ 60 ตำมล ำดับ เพื่อจัดตั้งบริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 200 ล้ำนบำท 
เพื่อด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมอย่ำงครบวงจร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยใน
ระยะแรกเป็นลูกค้ำอุตสำหกรรมขนำดกลำงถึงขนำดย่อม 

: เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2558 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลง (MOU) ควำมร่วมมือทำงเทคนคิวิศวกรรม กับ กำร
ประปำนครหลวง (กปน.) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสนับสนนุกำรน ำองค์ควำมรู้
ทำงเทคนคิวิศวกรรมของทั้งสองฝ่ำยในด้ำนกำรบรหิำรจดักำรงำนบ ำรุงรักษำระบบส่งท่อก๊ำซ ปตท. และด้ำน
กำรบริหำรจดักำรระบบส่งและจำ่ยน้ ำประปำทำงท่อของ กปน.  

ตุลำคม             : เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจัดหำเงินกู้ โดยกำรออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
เสนอขำยแก่ผู้ลงทุนประชำชนทัว่ไป วงเงินรวม 4,200 ล้ำนบำท 

 : เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2558 กกพ. มีมติเห็นชอบ “ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรให้บริกำรของสถำนีแอลเอน็จีแก่บคุคล
ที่สำม และกำรเชื่อมต่อส ำหรับสถำนีแอลเอ็นจ ีมำบตำพุด ฉบับที ่2 ของบรษิัท พีทีทแีอลเอ็นจี จ ำกัด” (TPA 
Code – PTTLNG ฉบับที่ 2) ตำมที่ “ข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดใหใ้ช้หรือเช่ือมต่อ
ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ และสถำนีแอลเอ็นจีแก่บคุคลที่สำม พ.ศ.2557" (หรือ TPA Regime) ได้มีกำรทบทวน  
โดย PTTLNG ได้ประกำศใช้ขอ้ก ำหนดฯ ดังกล่ำว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2558 

พฤศจิกำยน :  เมื่อวันที่  10 พฤศจิกำยน 2558 โครงกำรระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  ไปยังพื้นที่ เขตประกอบกำร
อุตสำหกรรม บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ได้เริ่มจ่ำยก๊ำซฯ ให้บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (UHV) 
ในปริมำณตำมสัญญำ 3 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่25 

 : เมื่อวันที่  20 พฤศจิกำยน 2558 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครสวรรค์ ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 28 นิ้ว ระยะทำงประมำณ 192 กิโลเมตร สำมำรถเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ให้แก่โรงไฟฟ้ำได้ 
ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรตำมแผนแม่บทฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อขยำยโครงข่ำยระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติให้สอดคล้องกับแผนกำรขยำยโรงไฟฟ้ำใหม่ และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรใช้
ก๊ำซในภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรขนส่งในส่วนภูมิภำค 

ธันวำคม : เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
(SPRC)  ต่อประชำชนทั่วไป พร้อมกับ SPRC ที่จ ำหน่ำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปเปน็ครั้งแรกอันเป็นกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขในสัญญำจัดสร้ำงและประกอบกิจกำรโรงกล่ันปิโตรเลียม ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน 
SPRC ลดลงจำกร้อยละ 36 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เหลือร้อยละ 5.4 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้หุ้น SPRC ได้เข้ำท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่      
8 ธันวำคม 2558   

 : เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2558 โครงกำรระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ High Density Polyethylene (HDPE) ภำยใน
สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดปรำจีนบุรี ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ    และเริ่มจ่ำยก๊ำซฯ ให้กับ บริษัท 
ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ำกัด ในปริมำณตำมสัญญำ 0.38 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยเป็นครั้งแรก
ของ ปตท. ที่ส่งก๊ำซธรรมชำติให้ลูกค้ำผ่ำนระบบท่อ HDPE 

 : เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2558 กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนและกำรโอนหนีใ้นบริษทั PTT Green Energy (Netherlands) 
Cooperatief U.A. (PTTGE COOP) ซ่ึงถือหุ้น  KPI Project แล้วเสร็จเมื่อวันที่  23 ธันวำคม 2558 มีมูลค่ำ
รำยกำรทั้งหมดเป็นเงินจ ำนวน 86.65 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
ปตท. เป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจในกำรสร้ำงควำม

มั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ สร้ำงควำมมั่งคั่ งทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง  

กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำโดย มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนพลังงำน ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่
ด ำเนินงำนเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. สำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจได้ดังนี้ 
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1.3.1    ธรุกิจที่ด าเนินงานเอง ประกอบด้วย 

                        ธุรกิจต้นน  า 
 1.3.1.1  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง และค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ ค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติ ผ่ำนระบบจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซ
ธรรมชำติผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศ น ำเข้ำจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยครอบคลุมกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยใหญ่  กำรจัด
จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม ผ่ำนกำรลงทุนระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับภำคขนส่ง 
เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกทดแทนน้ ำมันเบนซินและดีเซล  ผ่ำนกำรลงทุนในสถำนีบริกำร 
NGV ของหน่วยธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุนภำคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะช่วย
เสริมสร้ำงเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในภำค
ครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนส่ง  

นอกจำกนี้หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติยังได้มีกำรลงทุนคลังรับก๊ำซธรรมชำติเหลว ผ่ำนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด (PTT LNG) ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริกำรในกำรรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภำพ LNG เป็นก๊ำซ
ธรรมชำติ เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ของ ปตท.  

ธุรกิจกำรจัดหำ และค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 โดยมี
คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นผู้ก ำกับดูแล โดยธุรกิจจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ
จะก ำหนดโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรบริหำรกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อจะมีอัตรำ
ผลตอบแทนคงที่  และธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรำคำน้ ำมันเตำใน
ตลำดโลก เพื่อให้แข่งขันได้กับรำคำขำยปลีกน้ ำมันเตำในประเทศ  ในส่วนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจะขึ้นอยู่กับรำคำ
ผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่จ ำหน่ำยเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงขึ้นอยู่กับรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลำดโลก  แต่ในส่วน LPG  ที่จ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงในประเทศ  ภำครัฐได้มีกำรก ำหนด
นโยบำยในกำรปรับโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำย LPG ในประเทศ ให้สะท้อนต้นทุนกำรจัดหำและผลิตที่แท้จริง ซ่ึงมีผลตั้งแต่
เดือนกุมภำพันธ ์2558 เป็นต้นมำ  อย่ำงไรก็ดี  ภำครัฐได้ขอควำมร่วมมือจำก ปตท. ในกำรช่วยเหลือประชำชนที่ใช้ LPG ใน
กลุ่มภำคครัวเรือนที่มีรำยได้น้อย  ร้ำนค้ำหำบเร่แผงลอย  เป็นกำรช่ัวครำว ให้สำมำรถซ้ือ LPG ได้ในระดับรำคำเดิม เพื่อเป็น
กำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG ของประเทศดังกล่ำว   

ทั้งนี้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 มำจำกก๊ำซธรรมชำติในประเทศ ส่วนที่เหลือมำจำกกำรน ำเข้ำ
ก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)  

ธุรกิจปลายน  า 
1.3.1.2  หน่วยธุรกิจน  ามัน 
ด ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจต่อเนื่องทั้งในและต่ำงประเทศ ครอบคลุมตัง้แต่กำรจัดหำ ผลิต/เพิม่มูลค่ำ/       

ส่งมอบ และจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ โดยแบ่งผลิตภัณฑห์ลักออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง หมำยถึง 
น้ ำมันเชื้อเพลิง และก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว 2) ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน หมำยถึง น้ ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนอื่นๆ และ 3) 
ผลิตภัณฑใ์นธุรกิจค้ำปลีก หมำยถึง ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้ำปลีก 
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กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศแบ่งตำมกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มขำยปลีก (B2C)  หมำยถึง ผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน สถำนีบริกำร LPG

ร้ำนค้ำก๊ำซหุงต้ม และร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกำรพัฒนำเป็นสถำนีบริกำรที่ทันสมัย PTT Life Station 
สำมำรถตอบสนอง Lifestyle ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องกำรกำรบริกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครัน (One Stop 
Service)  ด้วยธุรกิจค้ำปลีกในสถำนีบริกำรที่หลำกหลำย ทั้งที่เป็นกำรลงทุนเอง กำรด ำเนินธุรกิจ แฟรนไชส์ และที่เป็นกำรลงทุน
ร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพื้นที่ เพื่อท ำธุรกิจต่ำงๆ ในสถำนีบริกำร อำทิ ร้ำนกำแฟ         
Café Amazon ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto ร้ำน Daddy Dough ร้ำน Texas Chicken ร้ำนสะดวกซ้ือ Jiffy ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ      
7-Eleven ร้ำน Chester’s Grill  ร้ำน KFC ร้ำน S&P และธุรกิจธนำคำร เป็นต้น  

2)   กลุ่มขำยพำณิชย์ (B2B) หมำยถึง ผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน และสถำนีบริกำร LPG โรงบรรจุก๊ำซ 
LPG ร้ำนค้ำก๊ำซหุงต้ม ร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อลื่น กลุ่มอุตสำหกรรม หน่วยงำนรำชกำรที่เป็นองค์กรภำครัฐ และภำคเอกชนที่ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง หรือเพื่อด ำเนินธุรกิจ   

3)  กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 
 นอกจำกนี้ หน่วยธุรกิจน้ ำมันยังมีกำรบริหำรกำรลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ด ำเนินธุรกิจและบริกำรเกี่ยวกับ
ธุรกิจน้ ำมันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ สถำนีบริกำรน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจผสมและบรรจุผลิตภัณฑห์ล่อล่ืน และ
ธุรกิจให้บริกำรรับ เก็บ จ่ำย ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 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 ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำนจ ำนวนรวม 40 รำย  (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558) 
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 และสินค้ำโภคภัณฑ์อื่นๆ อำทิ ผลิตภัณฑ์จำกปำล์ม (ตัวอย่ำงเช่น น้ ำมันปำล์มดิบ 
กะลำปำล์ม) และอลูมิเนียม เป็นต้น รวมทั้งให้บริกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำและกำรจัดหำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ เพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจที่มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็นบริษัทกำรค้ำสำกลข้ำมชำติช้ันน ำที่สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน และ
สร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับประเทศ 

ด้วยธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำสูง ต้องกำรกำรก ำกับดูแลที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุก
รำยละเอียด หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงวำงระบบควบคุมควำมเส่ียงในลักษณะ 3 มิติ ซ่ึงเป็นระบบที่ Trading House 
ช้ันน ำในระดับสำกลใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ประกอบด้วย 1) กำรควบคุมและก ำกับโดยนโยบำย กล่ำวคือ มี
คณะกรรมกำรก ำกับดูแล ก ำหนดกรอบกำรค้ำ/นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำ ควบคุมและติ ดตำม
ควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง 2) กำรควบคุมโดยโครงสร้ำงและหน้ำที่ กล่ำวคือ แบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back และใช้กำรตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) และ 3) กำรควบคุมโดยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กล่ำวคือ กำรใช้ระบบ Trading Control System ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สำมำรถควบคุม
และตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ 
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หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ได้จัดตั้งบริษัทและตัวแทนในต่ำงประเทศ เพื่อขยำยตลำดกำรค้ำและมุ่งสู่กำร
เป็นผู้น ำธุรกิจกำรค้ำปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภูมิภำค ได้แก่ บริษัท ปตท. ค้ำสำกล จ ำกัด (PTT International Trading Pte Ltd: 
PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ส ำนักงำน
ตัวแทนในเมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading Shanghai Representative Office) และ
ส ำนักงำนตัวแทนในเมืองจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ส่งผลให้หน่วยธุรกิจ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีธุรกรรมกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงๆ มำกกว่ำ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก 

ธุรกิจโครงสร้างพื นฐานและบรหิารความย่ังยืน 

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืนจัดตั้งขึ้นในปี 2557 จำกกำรที่ ปตท. ได้มีกำรจัดกลุ่มกำร
ด ำเนินธุรกิจให้มีควำมชัดเจน โดยในส่วนของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนจะมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียให้มีควำม
สมดุลและโปร่งใส มีธรรมำภิบำล นอกจำกจะเป็นกำรสนองนโยบำยของรัฐในกำรแยกระบบท่อก๊ำซฯ ออกจำกธุรกิจก๊ำซฯ เพื่อ
รองรับกำรตรวจสอบแล้วยังเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของกำรด ำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่ำงรวดเร็วของ ปตท. เพื่อเสริมสร้ำงควำม
เช่ือมโยงในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มธุรกิจหลักของ ปตท. และเสริมสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ต่อเนื่องจำกกิจกรรมธุรกิจ
ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น กำรลงทุน และกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ๆ กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของ ปตท. ให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มขึ้น อำทิ ที่ดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
สำธำรณูปโภคในลักษณะเบ็ดเสร็จ สร้ำงควำมเชี่ยวชำญให้กับบุคลำกรของ ปตท. เพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศ
ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอย่ำงมืออำชีพ รองรับต่อกำรเติบโตทั้งในและต่ำงประเทศ  

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริหำรควำมยั่งยืน ประกอบด้วยสำยงำนภำยใต้ ดังนี้ 
 1) สำยงำนบริหำรควำมยั่งยืน  ประกอบด้วย งำนคุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
(QSSHE)  งำนบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management ) และงำนพัฒนำระบบปฏิบัติกำร
สู่ควำมเป็นเลิศกลุ่ม ปตท. (PTT Group Excellence Transformation)   

2) สำยงำนวิศวกรรมและบริกำรโครงกำร ประกอบด้วย  งำนบริหำรโครงกำรด้ำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 
รวมทั้งกำรจัดกำรที่ดิน และกำรประเมินโครงกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม สังคมและชุมชน กำรจัดท ำข้อก ำหนดเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ของ ปตท. ให้ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3) สำยงำนก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ ประกอบด้วย งำนกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำน
ยนต์ (NGV) งำนด้ำนตลำด ได้แก่ งำนขำยและบริหำรสถำนี งำนตลำด บริกำรลูกค้ำ สนับสนุนกำรขำย และ งำนวิศวกรรม 
บ ำรุงรักษำสถำนี และบริหำรโครงกำร 

4) สำยงำนขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วยระบบส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล ที่
เชื่อมต่อกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันออก ที่รับก๊ำซจำกอ่ำวไทย  ระบบ
ส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊ำซแหล่งยำดำนำ เยตำกุน และ ซอติก้ำ ในสหภำพพม่ำ ที่ชำยแดนไทย -สหภำพพม่ำ  
เพื่อจ่ำยก๊ำซไปยังผู้ผลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  NGV และอุตสำหกรรม  
 นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนฯ ยังมีหน่วยงำนอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรส ำนักงำน และมีกำรบริหำรกำรลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่
ด ำเนินธุรกิจและบริกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
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1.3.2   ธุรกิจท่ีลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม 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 เช่น โครงกำรผลิตในประเทศออสเตรเลีย โครงกำรส ำรวจและผลิตน้ ำมันในประเทศแอลจีเรีย โครงกำร
โมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ในประเทศโมซัมบิกโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ในทวีปอเมริกำเหนือ โครงกำรส ำรวจ
ในประเทศบรำซิล ในทวีปอเมริกำใต้  และโครงกำรส ำรวจต่ำงๆ ในประเทศเคนยำ เป็นต้น โดยปิโตรเลียมที่ผลิตได้บำงส่วนจะ
ถูกน ำกลับมำจ ำหน่ำยในประเทศและในส่วนที่จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจะสำมำรถสร้ำงรำยได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกทำงหนึ่ง 

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

ทั้งนี้ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยปิโตรเลยีมอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม 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 มีกำรลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินในประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรลงทุนเพื่อเตรียมพัฒนำแหล่งถ่ำนหินในประเทศมำดำกัสกำร์ และกำรร่วมทุนเพื่อศึกษำศักยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศ
บรูไน และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
อียิปต์ เพื่อขนส่งก๊ำซฯจำกประเทศสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ไปยังประเทศอิสรำเอล  

ส ำหรับ PTTGE ซ่ึงในอดีตได้เริ่มลงทุนในธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มดิบในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 
2550 ในปี 2556 ปตท. ได้พิจำรณำทบทวนแผนกลยุทธ์กำรลงทุนโดยประเมินโอกำสและศักยภำพกำรลงทุนต่ำงประเทศ  และ
พบว่ำธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มในประเทศอินโดนีเซียมีสภำพแวดล้อมและศักยภำพในกำรลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต้นทุนสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รำคำน้ ำมันปำล์มลดลง ปัจจัยพ้ืนฐำนของโครงกำรที่มิได้สนับสนุนให้ PTTGE เป็นผู้น ำในธุรกิจหรือมี
ข้อได้เปรียบที่สำมำรถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้ กอปรกับแรงกดดันจำกนโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหุ้นของต่ำงชำติในธุรกิจปลูกปำล์ม  
จึงด ำเนินกำรปรับกลยุทธ์กำรลงทุนใหม่  โดยทยอยขำยหุ้นของธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์ม   

โดยในปี 2558  ได้ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนบริษัท PT MAR แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2558  ต่อมำในเดือน
สิงหำคม 2558 ได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท PT. Az Zhara  และในเดือนธันวำคม 2558 ได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในโครงกำร KPI 
โดยคงเหลือโครงกำร FBP ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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ธุรกิจปลายน  า 
1.3.2.3  ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้กับ

ประเทศทดแทนกำรน ำเข้ำ และเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภัณฑ์จำกโรงกลั่นของกลุ่ม ปตท. ซ่ึง
สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ รวมถึงสนับสนุนกำร
ขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญอื่น ๆ อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 
โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นน้ ำมันแบบครบวงจรผ่ำนกำรร่วมทุนบริษัทในกลุ่ม 11 บริษัท ได้แก่ บริษัท  
ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP), บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
(SPRC) บริษัท บำงจำก ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) บริษัท  พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC), บริษัท 
เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC), บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC), บริษัท พีทีที  เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 
(PTTMCC), บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA), บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM) และ บริษัท  
พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (PTTPL) ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กำรผลิตน้ ำมันเชื้อเพลิง กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นต้น ขั้นกลำง และเม็ดพลำสติกประเภทต่ำง ๆ กำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรตลำดเพื่อจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกทั้งในและต่ำงประเทศ  
รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ครบวงจร โดย ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและรับซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี
จำกบริษัทในกลุ่มเพื่อจ ำหน่ำยให้กับตลำดในประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ   

ทั้งนี้ ผลประกอบกำรของธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นส่วนใหญ่จะขึ้นกับภำวะเศรษฐกิจ ค่ำกำรกล่ันซ่ึงเป็นส่วน
ต่ำงของรำคำเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่กลั่นได้หักด้วยต้นทุนน้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ใช้กลั่นตำมรำคำตลำดโลกซ่ึงมีควำมผันผวน 
รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีกำรปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก และมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินปี 
โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมำจำกผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ได้แก่ ก๊ำซอีเทน  
ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ  รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกโรงกลั่นของกลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทำ  และ 
 รีฟอร์เมท 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรตำมทิศทำงกลยุทธ์ ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้น BCP ที่ ปตท. 
ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 และเมื่อวันที่ 3 
ธันวำคม 2558 ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC)  ต่อประชำชนทั่วไป พร้อม
กับ SPRC ที่จ ำหน่ำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกอันเป็นกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำจัดสร้ำงและประกอบกิจกำรโรง
กล่ันปิโตรเลียม ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC ลดลงจำกร้อยละ 36 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เหลือ
ร้อยละ 5.4 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้หุ้น SPRC ได้เข้ำท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
วันแรกในวันที่ 8 ธันวำคม 2558   

ธุรกิจโครงสร้างพื นฐาน 
1.3.2.4  ธุรกิจบริหารสนิทรัพย ์
ได้แก่ บริษัท  เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) ให้บริกำรพื้นที่ส ำนักงำน ให้บริกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร

กำยภำพ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ให้กับกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบวงจร 
1.3.2.5 ธุรกิจให้บรกิารด้านวิศวกรรมและที่ปรึกษาทางเทคนิค 
ได้แก่ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES) ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงเทคนิควิศวกรรม และ

ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ และบริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) ประกอบธุรกิจด้ำนวิศวกรรม กำร
ออกแบบก่อสร้ำง และงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ รวมทั้งให้บริกำรงำนซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ในโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและ
โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท 
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1.3.2.6 ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณปูการ 
ได้แก่ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) ด ำเนินธรุกิจผลิตสำธำรณูปกำร (ไฟฟ้ำ ไอน้ ำ 

และน้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ) ให้ลูกค้ำอุตสำหกรรม และด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.), บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP)  ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็นเพื่อจ ำหน่ำยให้กับท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
และบริษทั ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด (TP)  ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน้ ำให้ลูกค้ำ
ในกลุ่มบรษิัท ไทยออยล์  
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โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
/1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 8 บริษัท 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

ธุรกิจปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 50.00% 
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) /1  5.41% 

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

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

ละลำย 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 กำรค้ำอนุพันธ์ 
 จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 

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% 
 
 

ธุร
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ที่ด
 าเน

ินง
าน
เอง
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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) 0.00013% 

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%  
 
 
 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและบริหารความย่ังยืน 

บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง (PTTME)     40.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ (PTTES)                            40.00% 
บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC) /1             22.58%  
บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo)                                    50.00%  
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (DCAP)              35.00% 
บจ.ไทยออยล์เพำเวอร์ (TP)  26.00% 
 

 บริหำรควำมยั่งยืน 
   วิศวกรรมและบริหำรโครงกำร     
  ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ 
 ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 
 

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

หน่วยธุรกิจน  ามัน   
 กำรตลำดขำยปลีก  
 กำรตลำดพำณิชย์และต่ำงประเทศ 
 ธุรกิจหล่อลื่น 
 ปฏิบัติกำรคลังปิโตรเลียม 
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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 • 
ลูกคา้อุตสาหกรรม 

• 
ลูกคา้ปิโตรเคมี 

• 
ลูกคา้อุตสาหกรรม 

• 

หน่วยธุรกิจการคา้

ระหว่างประเทศ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

กา๊ซอีเทน 

กา๊ซโพร เพน 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

กา๊ซโซ ลีน ธรรมชาติ 

  
         
      

  .  

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ 

•  NGV ลงทุนผ่านหน่วย 
   ธุรกจิโครงสรา้งพื้ นฐาน 

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

/2
 ปตท. ดาํเนินการเอง 

/3
 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 

 

/1 

• 

หน่วยธุรกิจน้ํามนั 
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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 2558 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนที่ออกและ
ช ำระแล้วของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำนอย่ำงครบวงจร  
 ในกำรประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศ ปตท .สผ. จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขวิธีกำรให้
สัมปทำนของประเทศนั้นๆ เช่น ในกำรลงทุนต่ำงประเทศ อำจเป็นรูปแบบสัมปทำน (Concession) สัญญำแบ่งปันผลผลิต  
(Production Sharing Agreement/Contract) หรือ Services Agreement โดยปัจจุบัน ปตท .สผ. ประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย รัฐสุลต่ำนโอมำน 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนำดำ สำธำรณรัฐโมซัมบิก สำธำรณรัฐเคนยำ และ
สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล  ส่วนกำรลงทุนภำยในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ซ่ึงได้ก ำหนดรำยละเอียดและขั้นตอนกำรยื่นขอและอนุมัติสัมปทำน  (Concession) กำรยกเลิกแปลงส ำรวจ ระยะเวลำผลิต
ปิโตรเลียมตำมสัมปทำน รวมถึงก ำหนดผลตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ที่รัฐพึงได้ในฐำนะที่เป็นเจ้ำของทรัพยำกรปิโตรเลียม  โดย
ผลตอบแทนดังกล่ำวอำจอยู่ในรูปค่ำภำคหลวง ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ เป็นต้น 

2.1.1.1 การลงทุน 
ปตท.สผ. มีกำรลงทุนในโครงกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ ำนวนทั้งหมด 38 โครงกำร/1 เป็นโครงกำรลงทุนใน

ประเทศไทย จ ำนวน 14 โครงกำรลงทุนในพื้นที่คำบเกี่ยว 2 โครงกำร และลงทุนในต่ำงประเทศ 22โครงกำร สัดส่วนกำรลงทุน
ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในแต่ละโครงกำร เป็นดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558) 

โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการลงทุน(%) 

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



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 3 

โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการลงทุน(%) 

(3)  ต่างประเทศ 22 โครงการ ได้แก่   
 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์    
 17. โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 80.0 
 18. โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 19. โครงกำรซอติก้ำ  ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 80.0 
 20. โครงกำรยำดำนำ ผู้ร่วมทุน ผลิต 25.5 
 21.  โครงกำรเยตำกุน ผู้ร่วมทุน ผลิต 19.3178 
 22. โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 70.0 
 23. โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มดี 7 และ เอ็มดี 8 ผูด้ ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 24.  โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 75 
 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย    
 25. โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ผู้ร่วมทุน ผลิต 11.5 
 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม    
 26. โครงกำรเวียดนำม 9-2 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 25.0 
 27. โครงกำรเวียดนำม 16-1 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 28.5 
 28. โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 29.โครงกำรเวียดนำม 52/97 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 7.0 
 รัฐสุลต่ำนโอมำน    
 30. โครงกำรโอมำน 44 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย    

 31. โครงกำร แอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 24.5 
 32. โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บ ี ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 35.0 
 แคนำดำ    

 33. โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์  ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 เครือรัฐออสเตรเลีย    

 34. โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซยี ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 20.0 – 100.0 /2 
 สำธำรณรัฐโมซัมบิก    

 35. โครงกำรโมซัมบิก โรวูม่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 สำธำรณรัฐเคนยำ    

 36. โครงกำรเคนยำ แอล 11 เอ, แอล 11 บี และ แอล 12 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 10.0 
 สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล      

 37. โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 25.0 
 38.  โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 20.0 
/1 ทั้งนี้ ไม่รวมโครงกำรที่ ปตท.สผ. แจ้งขอคืนสิทธิกำรลงทุนและอยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติจำกรัฐบำลของแต่ละโครงกำร ทั้งหมด 5 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
แอล 28/48 โครงกำรอินโดนีเซีย เซไม ทู โครงกำรอินโดนีเซีย มำลุนด้ำ โครงกำรอินโดนีเซีย เซำท์ มำนด้ำร์และโครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออนชอร ์
/2 ผู้ร่วมทุนอ่ืนในโครงกำรบี 6/27  ได้ขอยุติกำรลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ส่งผลให้สัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรดังกล่ำวของ ปตท.สผ. 
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ปรับเปลี่ยนจำกเดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 
/3 โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย มีแปลงสัมปทำนหลำยแปลง ซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนระหว่ำง 20-100% 
 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังนี้  
 ร่วมลงทุนร้อยละ 80 ใน Andaman Transportation Limited (ATL)  เพื่อด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาตจิากโครงการซอติก้า 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อด าเนินโครงการท่อขนส่ง

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

ธรรมชาตจิากโครงการเยตากุน 
 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 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 และก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้จากข้อมูลทาง

ธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งด้วย ความเช่ือมั่นว่าจะสามารถผลิตได้นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้นไปจาก
แหล่งที่ส ารวจพบแล้วภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ท าการประเมินนั้น ซ่ึง 
ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท .สผ. 
และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม 

ทั้งนี้ ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 –      
ปี 2558  เป็นดังนี้ 

                                                                                        หน่วย : ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
ปริมาณส ารองพสูิจน์แล้ว ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

450 

396 
461 
316 

440 
298 

รวม 846 777 738 
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ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นปริมาณน้ ามันดิบ คอนเดนเสทและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 180  ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,591 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 738 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 

2.1.1.3  ผลการด าเนินงาน 
 (1)  การผลิต 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยคิดเป็น  373,830 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในปี 2556 – 2558 เป็นดังนี้  
                                          หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

ปริมาณการผลิต ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
รวมทุกโครงกำร 329,165 359,259 373,830 

(2)   การจัดจ าหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยท ำกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยมี 4 ชนิด คือ น้ ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว   และคอนเดนเสท โดย ปตท. เป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (คิดเป็นร้อยละ 
86 ของผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. ใน ปี 2558) ส ำหรับกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว
กับ ปตท.สผ. อำยุสัญญำประมำณ 25-30 ปี มีกำรก ำหนดปริมำณซ้ือขำยขั้นต่ ำเป็นรำยปี ส่วนกำรซ้ือขำยน้ ำมันดิบและคอนเดน
เสทจะอิงรำคำน้ ำมันในตลำดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ำมันดิบที่ผลิตได้ เพื่อให้สำมำรถสะท้อนมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ได้
ใกล้เคียงกับรำคำตลำด โดย ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เช่นเดียวกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้ง 4 ชนิด ประมำณ 322,167 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 9,598 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2557 ที่อยู่ ที่ 312,569 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน โดยปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรซอติก้ำที่เริ่มมีกำรขำยในสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ในเดือนมีนำคม 2557 และเริ่มมีกำรผลิตเต็มก ำลังในเดือนสิงหำคม 2557 ทั้งนี้ ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในปี 2556 – 2558  เป็นดังนี้ 
 

 ผลิตภณัฑ ์ ปี 2556   ปี 2557 ปี 2558 

น้ ำมันดิบ (พนับำร์เรลต่อวัน) 58.93 66.78 64.73 

ก๊ำซธรรมชำติ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 1,171.60 1,272.51 1,385.87 

LPG (เมตริกตันต่อวัน) 267.61  256.18 264.46 

คอนเดนเสท (พันบำร์เรลต่อวัน) 35.98 35.55 33.19 
รวมทุกผลิตภัณฑ ์
(บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมนัดิบต่อวัน) 292,629 312,569 322,167 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดบิ) 65.58 63.71 45.29 
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 (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 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยผู้บริหำรของ ปตท.จ ำนวน 4 คน 

 (4)  กำรเงิน 
    ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ.  ในปี 2556 –2558 เป็นดังนี้     

             หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 

          หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
* ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2554 ปตท.สผ. ได้ก ำหนดสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน (Functional Currency) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
             ดังนั้นงบกำรเงินท่ีน ำเสนอในสกุลเงินบำท มำจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 (5)  ผลด้านปฏบิัติการ 
 ณ 31 ธันวำคม 2558  ปตท.สผ.ได้ติดตำมภำวะเศรษฐกิจและรำคำน ้ำมันอย่ำงใกล้ชิด และทบทวนแผนกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนแผนกำรลงทุน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ทั้งในด้ำนกำรส ำรวจ ด้ำนกำรพัฒนำ และด้ำนกำรผลิต ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนหลักๆ แบ่งตำม
รำยภูมิภำคได้ดังนี้ 
 โครงการในประเทศไทย   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในประเทศ (รวมพ้ืนทีคำบเกี่ยว) จ ำนวน 16 โครงกำรส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ด าเนินการ
ผลิตแล้ว  (Producing Phase)  ทั้งในอ่ำวไทยและบนบก โดยในปีนี้โครงกำรผลิตสำมำรถรักษำระดับกำรผลิตได้อย่ำงต่อเนื่อง  
อำทิเช่น  โครงกำรบงกช  โครงกำรอำทิตย์ โครงกำรเอส 1 และโครงกำรคอนแทร็ค 4  โดยในปี 2558 โครงกำรในประเทศไทยมี
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 239,793 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 74 ของปริมำณกำรขำย
ทั้งหมด 
 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้  จ ำนวน 13 โครงกำร  ซ่ึงตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์        
(เมียนมำร์)  สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม) และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2558 โครงกำรใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 60,672 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 
ของปริมำณกำรขำยทั้งหมด 

งบการเงิน * ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม)่ 

ปี 2558 

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

242,071 
254,308 
233,536 
21,490 

185,771 
193,268 
225,169 
(31.590) 

งบการเงิน *      ปี 2556  
(ปรับปรุงใหม)่ 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม)่ 

ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 

707,868 
323,332 
384,536 

767,073 
353,453 
413,620 

708,864 
300,053 
408,811 
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 ส ำหรับโครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำรที่ส ำคัญ 
อำทิเช่น โครงการซอติก้า ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ ปัจจุบันโครงกำรสำมำรถรักษำปริมำณกำรผลิตได้
คงที่และตำมเป้ำหมำย โดยโครงกำรได้ก่อสร้ำงแท่นหลุมผลิตเฟส 1B แล้วเสร็จจ ำนวน 1 แท่น และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงอีก 3 
แท่น เพื่อรักษำระดับกำรผลิต นอกจำกนี้ โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมประเมินจ ำนวน 10 หลุม ที่เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ไตร
มำส 3 ปี 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรประเมินศักยภำพและวำงแผนกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต โดยในปี 2558 มีปริมำณกำรขำย
ก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 314 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 47 ,541 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน) โครงการ
เวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเลทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนำม  โครงกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรผลิต
ครั้งแรกจำกแท่นหลุมผลิต H5 ซ่ึงตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field : TGT) ในเดือนสิงหำคม 2558 โดย
ปัจจุบันแท่นหลุมผลิต H5 สำมำรถผลิตน้ ำมันดิบที่อัตรำเฉลี่ยประมำณวันละ 11 ,000 บำร์เรล ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  ทั้งนี้ ในปี 
2558 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบเฉลี่ย  31,294 บำร์เรลต่อวัน  และปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยที่ประมำณ 16 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 3,981 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน) 
 ส ำหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ  (Exploration Phase)  ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญ อำทิ
เช่น โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ ในปี 2558 โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุม
ประเมินเพิ่มเติมตำมแผนงำนที่วำงไว้ทั้ งหมด 5 หลุม   ทั้งนี้ ไม่พบศักยภำพเชิงพำณิชย์จ ำนวน 4 หลุม ปัจจุบันโครงกำรอยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำทำงวิศวกรรมเพื่อประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ 
  โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 เป็นโครงกำรบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar Basin 
ประเทศเมียนมำร์ ในปี 2558 โครงกำรได้เจำะหลุมส ำรวจทั้ง 4 หลุม ตำมข้อผูกพันกำรส ำรวจปิโตรเลียมช่วงที่ 1 ซ่ึงไม่พบ
ศักยภำพปิโตรเลียม ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอขยำยเวลำส ำรวจเพื่อกำรศึกษำศักยภำพปิโตรเลียมเพิ่มเติมกับรัฐบำลเมียนมำร์ 
 โครงการในออสตราเลเชีย   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซ่ึงตั้งอยู่ในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย  ประกอบด้วย 14 แปลงสัมปทำน   
 ส ำหรับแหล่งที่ด ำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ในปีที่ผ่ำนมำมีปริมำณ
กำรขำยโดยเฉลี่ย อยู่ที่ประมำณ 16,288 บำร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 5 ของปริมำณกำรขำยทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้อง
กับแผนกำรผลิตที่วำงไว้  ส ำหรับแหล่งที่อยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ในปี 2558 ปตท.สผ. อยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์
ศักยภำพเชิงพำณิชย์ของ แหล่ง Cash Maple และหำแนวทำงพัฒนำ พร้อมทั้งอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อมูลทำงธรณีวิทยำและธรณี
ฟิสิกส์ในแปลงสัมปทำนที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรส ำรวจที่เหมำะสมต่อไป   
 โครงการในทวีปอเมริกา   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 3 โครงกำร ซ่ึงตั้งอยู่ใน ประเทศแคนำดำ และสหพันธ์สำธำรณรัฐ
บรำซิลโดย โครงการทั งสามอยู่ระหว่างการส ารวจ  (Exploration Phase) ส ำหรับ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซ่ึงตั้งอยู่ใน
แคว้นอัลเบอร์ต้ำ ประเทศแคนำดำ โครงกำรได้ด ำเนินกำรยื่นขออนุมัติพัฒนำแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบำลอัลเบอร์ต้ำ เมื่อ
เดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกรำคำน้ ำมันที่ลดลง โครงกำรจึงอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
อนำคต โดยจะเน้นกำรศึกษำเพื่อลดต้นทุนและลดควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำรเป็นหลัก  
 ส ำหรับในสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล (บรำซิล)  มี 2 โครงกำร คือ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณ
แอ่ง Barreirinhas นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกเฉียงเหนือของบรำซิล เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2558 โครงกำรได้รับกำรอนุมัติรำยงำน
กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำกหน่วยงำนของรัฐบำลสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล (IBAMA) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงเตรียมกำรเพื่อด ำเนินกำรส ำรวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยคำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรส ำรวจได้ในไตรมำสที่ 1 ของปี 
2559 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกของบรำซิล ในปี 2558 
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โครงกำรได้เจำะหลุมส ำรวจแล้วเสร็จจ ำนวน 1 หลุมและหลุมประเมินผลจ ำนวน 1 หลุม โดยพบปิโตรเลียมในหลุมส ำรวจและอยู่
ระหว่ำงประเมินศักยภำพ ส่วนอีกหนึ่งหลุมไม่พบศักยภำพเชิงพำณิชย์ 
 โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 5 โครงกำร ซ่ึงตั้งอยู่ในรัฐสุลต่ำนโอมำน สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย)  สำธำรณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสำธำรณรัฐเคนยำ (เคนยำ) 
 ส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตน้ ำมันดิบจำก 
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี  ซ่ึงตั้งอยู่บนบก ทำงทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ด้วยก ำลังกำรผลิตประมำณ 20,000 บำร์เรล
ต่อวัน พร้อมทั้งจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบครั้งแรกในไตรมำสที่ 4 ของปี 2558 
 ส ำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ  (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจในโครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซ่ึงตั้งอยู่บนบก ทำงทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ในปี 2558 โครงกำรได้เข้ำสู่กำรส ำรวจระยะ
ที่ 3 (Third Exploration Phase) และได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจและประเมินผลแล้วจ ำนวน 5 หลุมจำกแผนกำรเจำะ 6 หลุม 
 โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน   ซ่ึงเป็นโครงกำรก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชำยฝั่ง
ของโมซัมบิก  โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมประเมินผลทั้งหมดจ ำนวน 6 หลุม และได้คัดเลือกกลุ่มบริษัทผู้รับเหมำที่จะรับ
งำนก่อสร้ำงโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวบนบก (Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) โดยใน
ส่วนของกำรออกกฎหมำยเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร (Decree Law) นั้น ได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลและรับรองจำก
รัฐสภำของสำธำรณรัฐโมซัมบิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรคัดเลือกผู้รับเหมำส ำหรับกำรติดตั้งอุปกรณ์
นอกชำยฝั่งทะเล (Offshore Installation) รวมถึงกำรจัดหำเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance    

 ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)    
  ปตท.สผ. ได้จัดให้มีกำรบริหำรกำรลงทุน  โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรลงทุนมีควำมเหมำะสมทั้งในด้ำนกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่โครงกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียง  อีกทั้งยังสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยของบริษัทในระยะยำว 
ปตท.สผ. มีกำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยและผลกระทบในกำรลงทุนอย่ำงสม่ ำเสมอและทันต่อสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
เศรษฐกิจ  และกำรเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจในกำรลงทุน โดยบริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับ
แผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับสภำวะรำคำน้ ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งมีกำรทบทวนกลุ่มประเทศเป้ำหมำย (Focused 
countries) ในกำรขยำยกำรลงทุน   โดยจัดกลุ่มประเทศตำมศักยภำพและควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยที่
บริษัทตั้งไว้  กำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ  อำทิเช่น  ศักยภำพทำงปิโตรเลียม ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์  กำรแบ่งผลประโยชน์กับภำครัฐ 
ควำมเสี่ยงทั้งด้ำนกำรเมืองและกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน   
 ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรกำรลงทุนที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรลงทุน
ในโครงกำรเมียนมำร์จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่   โครงกำรเมียนมำร์พีเอส ซี-จี และอีพี 2 โดยกำรโอนสิทธิกำรถือสัดส่วนร้อยละ 
20 ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. (MOECO) และ บริษัท PALANG SOPHON OFFSHORE PTE. 
LTD. และโครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 โดยกำรโอนสิทธิกำรถือสัดส่วนร้อยละ 10 ให้กับบริษัทย่อยของ MOECO โครงกำร
ส ำรวจอินโดนีเซีย มำลุนด้ำ โครงกำรส ำรวจอินโดนีเซีย เซำท์ มำนด้ำร์ ในประเทศอินโดนีเซีย และยื่นขอคืนสิทธิโครงกำรส ำรวจ
โมซัมบิก โรวูม่ำ ออนชอร์ ในประเทศโมซัมบิก ทั้งนี้โครงกำรทั้งหมดอยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติจำกรัฐบำลของแต่ละโครงกำร 
นอกจำกนี้ยังได้รับกำรอนุมัติกำรคืนสิทธิกำรลงทุนในโครงกำรส ำรวจเคนยำ แอล 10 เอ ในประเทศเคนยำ โครงกำรอินโดนีเซีย 
ซำดัง ในประเทศอินโดนีเซีย และโครงกำรเอ 4/48 และเอ 5/48 ในประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว 

 นอกจำกนี้ บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒนำโครงกำรที่มีกำรค้นพบปิโตรเลียมแล้ว พร้อมทั้งมองหำโอกำสใน
กำรเข้ำซ้ือกิจกำรเพิ่มเติม โดยเฉพำะโครงกำรที่อยู่ในช่วงกำรผลิต หรือช่วงกำรพัฒนำซ่ึงใกล้จะเริ่มผลิต  
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2.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 ปตท.สผ. ได้ประกำศประมำณกำรรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) และรำยจ่ำย

ด ำเนินงำน (Operating Expenditure) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2559 – ปี 2563 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมำณ 
17,765 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนงำนล่ำสุดทั้งนี้ประมำณ
กำรรำยจ่ำยลงทุนและรำยจ่ำยด ำเนินงำน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
         หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รำยจ่ำยลงทุน 2,090 2,726 2,673 2,401 1,207 
รำยจ่ำยด ำเนินงำน 1,353 1,450 1,308 1,226 1,331 
รำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 3,443 4,176 3,981 3,627 2,538 
 
ปตท.สผ. คำดว่ำตัวเลขประมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันระหว่ำงปี 2559- ปี 2563 มีรำยละเอยีด  ดังต่อไปนี ้

            หน่วย  :  พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ย 323 320 312 286 292 

    
อย่ำงไรก็ดี จำกรำคำน้ ำมันดิบดูไบที่ตกต่ ำตลอดปี 2558 โดยในครึ่งปีแรกของปี 2558 ขยับอยู่ในกรอบ 45-65 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องโดยไปปิดที่รำคำเฉลี่ยน้ ำมันดิบดูไบ 40.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
ในไตรมำส 4 นอกจำกนี้ บริษัทประเมินรำคำน้ ำมันดิบมีแนวโน้มคงตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 จึงได้เตรียมแผนรับมือกับ
ภำวะรำคำน้ ำมันตกต่ ำ ดังนี้  

1. คงนโยบำยกำรใช้อนุพันธ์ประกันควำมเสี่ยงรำคำน้ ำมัน (oil price hedging) เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกรำคำ
น้ ำมันที่ผันผวน ดังเช่นในปี 2558 ซ่ึงบริษัทได้บรรเทำผลกระทบโดยมีก ำไรจำก Oil Price Hedging กว่ำ 120 ล้ำนเหรียญ สรอ.  

2. ด ำเนินกำรลดต้นทุนตำมแผนงำนของโครงกำร SAVE to be SAFE อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  ซ่ึงหมำยรวมถึง
กำรพิจำรณำชะลอหรือหยุดกำรลงทุนในโครงกำรที่ต้นทุนสูง นอกจำกนี้ บริษัทยังคงเน้นในเรื่องของกำรเจรจำต่อรองสัญญำจ้ำง
อุปกรณ์และบริกำรในธุรกิจ และกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์อย่ำงรัดกุม 

3. เน้นกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต โดยจะพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำเพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงก ำไรและกระแส
เงินสดจำกกำรขำย และไม่ให้มีผลกระทบกับควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ  

4. จัดท ำแผนจ ำลองสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันดิบและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทต่อดอลลำร์ สรอ. ที่ระดับรำคำต่ำงๆ 
เพื่อจัดเตรียมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีควำมเหมำะสม พร้อมทั้งสร้ำงควำมยืดหยุ่นในแผนกำรลงทุนทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยำวให้สอดคล้องกับรำคำน้ ำมันที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษำสภำพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม      

5. ให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน โดยมุ่งเน้นโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่แขง็แกร่ง 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภำพคล่องที่สำมำรถรองรับกับสภำวะรำคำน้ ำมันและ
เศรษฐกิจที่มีควำมไม่แน่นอน รวมทั้งโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเกิดขึ้นได้    
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2.1.2 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 
 ปตท. ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ที่ครอบคลุม 4 ธุรกิจย่อย ได้แก่   

(1) ธุรกิจจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพื่อจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ โดยมผีู้ใช้ก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้ำ 

(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินธุรกิจให้บริกำร งำนปฏิบัติกำร งำน
บ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ   

(3) ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบด ำเนินกำรและพัฒนำธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงในปัจจุบันมีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 6 โรง   

(4) ธุรกิจท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  (Distribution Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำรและพัฒนำระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ ซ่ึงเป็นท่อจัดจ ำหน่ำยที่ต่อเช่ือมจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกค้ำอุตสำหกรรม เพื่อ
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมต่ำงๆ  

 ส ำหรับปี 2558 ปตท. มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 489,707 ล้ำนบำท ลดลง 39,507 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 7.5 จำกปี 2557 ที่มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 529,214 ล้ำนบำท  (รำยละเอียดตำม
โครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท. และบริษัทย่อยแบ่งตำมสำยผลิตภัณฑ์ในหัวข้อที่ 2.4)  
 

2.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ  
กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อยูใ่นควำมรับผิดชอบของธุรกิจจัดหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติ 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 เร่ิมส่งก๊ำซฯ เมื่อวันท่ี 5 สิงหำคม 2557 
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 ทั้งนี้ กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมำจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนก๊ำซธรรมชำติในประเทศ โดยมี
ปริมำณและสัดส่วนกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2556 – ปี 2558 เป็นดังนี้  

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ไพลิน 373 8.1 382 8.1 311 6.5 

- บงกช (เหนือ / ใต้) 880 19.1 846 18.0 884 18.3 

- ยูโนแคล 1,2,3 1,202 26.1 1,277 27.2 1,295 26.8 

- 8/32 120 2.6 107 2.3 106 2.2 

-   อำทิตย์ 210 4.6 206 4.4 203 4.2 

- MTJDA 682 14.8 711 15.2 589 12.2 

- น้ ำพอง/สินภูฮ่อม 99 2.2 115 2.5 130 2.7 

-   สิริกิติ ์ 14 0.3 13 0.3 14 0.3 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,580 77.8 3,657 78.0 3,532 73.2 

ต่างประเทศ 
      

- ยำดำนำ 419 9.1 413 8.8 436 9.0 
- เยตำกุน 403 8.7 339 7.2 272 5.6 
-  ซอติก้ำ   91 1.9 215 4.5 

-  LNG 201 4.4 191 4.1 369 7.7 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 1,023 22.2 1,034 22.0 1,292 26.8 
รวมการจัดหาทั งหมด 4,603 100.0 4,691 100 4,824 100 

รำคำซื้อก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 
(บำท/ล้ำนบีทีย)ู 

273.9 278.2 259.0 

           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 
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หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่เกินกว่ำ CDC ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำได้ หำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ
สำมำรถผลิตและส่งมอบได้ 
 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 ำมะถันปำนกลำงในตลำดสิงคโปร์ 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 าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 ปตท. จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำ ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ำ
รำยเล็กโดยตรงผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline)  
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ปริมำณกำรส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ (รวมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ใช้ในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท.) 
ในปี 2555 – ปี 2558 มีรำยละเอียดดังนี ้

กลุ่มลูกค้า 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

1. กฟผ. 1,228 26.8 1,206 25.7 1,151 23.9 
2. ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 873 19.0 852 18.2 995 20.6 
3. ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 611 13.3 699 14.9 740 15.3 
4. ลูกค้ำอุตสำหกรรม/1 947 20.6 972 20.7 981 20.3 
5. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 930 20.3 959 20.5 961 19.9 
รวม 4,589 100.0 4,688 100.0 4,828 100.0 

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 
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 พื้นที่ 4 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝั่งที่จะนะ 
 พื้นที่ 5 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝั่งที่น้ ำพอง 

  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.)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
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 

1.3045 (ง) 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม 
3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง 
4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ 0. 1283 (ง) 

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

                            (ง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มิถุนำยน 2558เป็นต้นไป 
 

 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 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 15 

2.1.2.2 ธรุกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
 เมื่อผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติได้ส่งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กับ ปตท. ที่จุดส่งมอบแล้ว ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดจะถูก
ส่งไปยังลูกค้ำต่ำงๆ โดยผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน ของ ปตท. ทั้งนี้ 
กำรด ำเนินงำนให้บริกำร งำนปฏิบัติกำร และกำรงำนบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจสำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
   

2.1.2.3 การเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
 ตำมที่ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ไดม้ีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 
2550 โดย ปตท. เปน็ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ  ประกอบด้วย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำง
ท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำต ิ ใบอนุญำตกำรจดัหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนญุำตกำรค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำน
ระบบจ ำหน่ำย     ก๊ำซธรรมชำติ และกิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบด้วย กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง
และขนอม และกิจกำรผลติไฟฟ้ำเพื่อใช้เองตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้ กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติและ
ไฟฟ้ำของ ปตท. ถูกก ำกับโดย คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ภำยใต้ พระรำชบัญญัติ  กำรประกอบกิจกำรพลังงำน 
พ.ศ. 2550  นอกจำกนี้ กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยังอยู่ภำยใต้กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติ
ควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม เปน็ตน้ 
 

2.1.2.4 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  โรงแยกก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ผลิตของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง และท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดที่ท ำได้จริงในปัจจุบัน 
(Processing Capacity)  รวม 2,740  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน สูงกว่ำควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดตำมค่ำกำร
ออกแบบ (Nameplate Capacity)  ซ่ึงอยู่ที่  2,660  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน    
 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ก๊ำซอีเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊ำซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊ำซหุงต้ม) 

เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยำนพำหนะ โรงงำนอุตสำหกรรม และเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นวัตถุดิบส ำหรับป้อนเข้ำโรงกลั่นน้ ำมันเพื่อผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป และเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 
ไอโซเพนเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
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 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2556 –  ปี 2558 เป็นดังนี้ 
 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,073,524 2,105,566 2,199,382 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 832,909 891,147 848,940 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน) 2,590,601 2,666,498 2,647,663 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน) 468,202 501,748 536,589 
รวม   5,965,236 6,164,959 6,232,574 

   ที่มา   :   ปตท. 

   /1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) แต่รวมผลิตภัณฑ์ 
Pentane  (เริ่มขาย ก.พ.58) 

    ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2556 – ปี 2558 เป็นดังนี้ 
    

ผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,074,467 2,105,650 2,199,323 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 726,952 819,349 765,063 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน)  2,690,389 2,738,633 2,737,866 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน)   704,931 728,542 720,569 
รวม   6,196,739 6,392,174 6,422,821 

                 ที่มา : ปตท. 
          /1   รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติที่ได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) และผลิตภัณฑ์ Pentane  
(เริ่มขำย ก.พ.58) 

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

2.1.2.5 ธุรกิจท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 นอกจำกกำรจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำแล้ว ปตท. ยังจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ
ให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม โดยลงทุนก่อสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) เชื่อมต่อจำกระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) เพื่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังลูกค้ำอุตสำหกรรม เพื่อใช้ในกระบวนผลิต  (Process) และ
ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (Cogeneration)) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวนลูกค้ำอุตสำหกรรมทั้งสิ้น 356 สัญญำ  
 ส ำหรับโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติในกระบวนกำรผลิต จะ
แตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำ กล่ำวคือ  ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่ำก๊ำซ
ธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ใช้จริงในแต่ละเดือน และค่ำบริหำรจัดกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซให้พร้อมใช้งำนตำม
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ได้แจ้งไว้กับ ปตท. เป็นกำรล่วงหน้ำทั้งนี้ รำคำก๊ำซธรรมชำติที่จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมถูก
ก ำหนดให้แข่งขันได้กับรำคำเชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ น้ ำมันเตำ 

2.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรุกิจกา๊ซธรรมชาต ิ
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. 

ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอย่ำงครบวงจร ดังนี ้



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 17 

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 อขนส่งก๊ำซธรรมชำติ และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 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 ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 วันที่ 31 ธันวำคม 2558  บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด มีระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเพื่อขนส่งก๊ำซ

ธรรมชำติเป็นเครือข่ำยครอบคลุมพื้นที่อุตสำหกรรม 11 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู พื้นที่อุตสำหกรรมบริเวณบำงปูใหม่ 
นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง พื้นที่อุตสำหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสำหกรรมโรจน ะ นิคม
อุตสำหกรรมนวนคร  เมืองอุตสำหกรรมเทพำรักษ์ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี และนิคม
อุตสำหกรรม เหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับลูกค้ำมีอำยุสัญญำ 5 - 7 ปี ซ่ึงรำคำก๊ำซธรรมชำติจะถูก
ก ำหนดให้สำมำรถแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงทดแทน คือ น้ ำมันเตำหรือก๊ำซหุงต้ม ใน ปี 2558 บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด มีปริมำณจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติปริมำณ 54.90 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.00 จำกปี 2557 โดยที่ปริมำณกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในปี 2556 –  ปี 2558 เป็นดังนี้ 

การจัดจ าหน่าย ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 
ปริมำณ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 49.65    51.31 54.90 

จ ำนวนลูกค้ำ (รำย) 247    247 251 

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 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 13 

คน (ต ำแหน่งว่ำง 3 ต ำแหน่ง) ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ปตท. จ ำนวน 5 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกนี้ ปตท. ได้มอบหมำย
ให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ซ่ึงรวมต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 
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(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ในปี 2556 – ปี 2558 เป็นดังนี้ 

         หน่วย  :  ล้ำนบำท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2557 ปี 2558* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 7,681  5,948 
รำยได้รวม  8,061  6,124 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 6,663  6,121 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 1,398  3 

         หน่วย  :  ล้ำนบำท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 
สินทรัพย์รวม 3,854  3,145  2,844 
หนี้สินรวม 1,600 993   690 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,254   2,152  2,154 

 * ข้อมูลปี 2558 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 2558 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 

- โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1 มีขนำดควำมสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติวันละ 425 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต ให้บริกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติที่น ำขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลำ โดยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  ปีละ 166,800 ตัน  และก๊ำซธรรมชำติ
เหลวปีละ 43,000 ตัน  
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- 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 2558 มรีำยละเอียดกำรใหบ้ริกำรดังนี้  
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง A18)                         865  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง B17)                        333  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
 กำรส่งมอบก๊ำซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                        349  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
 กำรส่งมอบก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                              150,767  เมตริกตัน 
 กำรส่งมอบก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)                               55,708  เมตริกตัน 
  (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.       

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน ปตท.เปน็ผู้แตง่ตั้งจ ำนวน 3 คน นอกจำกนี้ ปตท. ได้มอบหมำย
ให้ผูบ้ริหำรจำก ปตท. ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของทัง้สองบรษิัท (ปจัจบุันกรรมกำรที่แตง่ตั้งจำก Petronas ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษัท โดยต่ำงฝ่ำยจะสลับกำรด ำรงต ำแหนง่นีค้รำวละ 3 ปี
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 (4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ปี 2556 - ปี 2558 มีดังนี้  

       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,999 3,906 
รำยได้รวม 44,020 3,925 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 2,367 12,720 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 1,653 1,205 

 
                                                                                                                                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558* 
สินทรัพย์รวม 26,432 26,645 27,002 
หนี้สินรวม 16,911 15,672 15,102 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,521 10,973 11,900 

* ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูล Unaudited 

 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2556 - ปี 2558 มีดังนี้ 

                                                                                                      หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 32.47 62.79 
รำยได้รวม 40.69 137.50 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 57.68           39.75 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (16.98) 97.75 

 

                                                   หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 
สินทรัพย์รวม 303.44 681.68 987.40 
หนี้สินรวม 84.51 479.73 687.70 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 218.93 201.95 299.70 

* ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูล Unaudited 

2.1.3.3 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 เพื่อประกอบกิจกำรให้บริกำร/จดักำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรและ
บ ำรุงรักษำท่ำเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ์ LNG และหน่วยเปลีย่นสถำนะLNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ (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 2558
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกัด มีทนุจดทะเบียน 12,823 ล้ำนบำทซึ่งเรียกช ำระแล้ว 9,163.6 ล้ำนบำท 

(1) ลักษณะของโครงกำร 
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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 

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 2556 –  ปี 2558 เป็นดงันี ้

                               หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 4,390 6,451 
รำยได้รวม 4,418 6,475 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 2,337 2,236 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 2,081 4,239 
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                                                                                                                                           หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 
สินทรัพย์รวม 26,365 30,590 34,509 
หนี้สินรวม 21,237 21,775 21,763 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 5,128 8,815 12,476 

 * ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูล Unaudited 

 2.1.4  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  

2.1.4.1 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 30 มิถุนำยน 2558 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 ได้รับกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวในรูปแบบเงินกู้  

EMG เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิในกำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศอียิปต์เพื่อจ ำหน่ำยไปยังประเทศ
อิสรำเอลภำยใต้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษัท  EMG มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯจำกบริษัท  Egyptian General Petroleum 
Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจอียิปต์ ในปริมำณ 677 ล้ำนลบ.ฟุต/วัน 
เป็นเวลำ 20 ปี โดยขนส่งผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซฯในทะเลจำกเมือง Al-Arish ในประเทศอียิปต์ไปยังเมือง Ashkelon ทำงตอนใต้
ของประเทศอิสรำเอล และได้เริ่มด ำเนินกำรโครงกำรในไตรมำส 1 ปี 2551 PTTER ได้สิทธิในกำรเป็นกรรมกำรในบริษัท 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  โดยต่อมำ EMG ได้ท ำกำรปรับ
รำคำขำยก๊ำซฯให้บริษัทคู่ค้ำในประเทศอิสรำเอลส ำเร็จ ส่งผลให้ในปี 2553 มีผลประกอบกำรเป็นก ำไรสุทธิ 42.50 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ  ต่อมำเนื่องจำกเกิดเหตุควำมไม่สงบในประเทศอียิปต์อย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2554 และเกิดเหตุกำรณ์วำง
ระเบิดท่อส่งก๊ำซฯของ EGPC/EGAS จนท ำให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถจัดส่งก๊ำซฯ ให้กับ EMG ติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน 
ส่งผลให้ในปี 2554 EMG มีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิจ ำนวน 52.10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในประเทศอียิปต์และกำรหยุดส่งก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS ดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของ EMG อย่ำงมีนัยส ำคัญ PTTER จึงได้จัดท ำกำรประเมินมูลค่ำกำรลงทุนใน EMG ใหม่เพื่อให้งบกำรเงินสะท้อนมูลค่ำที่
แท้จริงของสินทรัพย์  โดยได้ท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 1 
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ตุลำคม 2554 และบันทึกรับรู้กำรด้อยค่ำทำงบัญชีส ำหรับเงินลงทุนใน EMG บนงบกำรเงินรวมของบริษัทประจ ำปี 2554  เป็นจ ำนวน
เงินทั้งส้ิน 5,821.7 ล้ำนบำท และรับรู้ผลขำดทุนดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 9,049.38 ล้ำนบำท 

สืบเนื่องจำกเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่งก๊ำซฯ ในประเทศอียิปต์อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ส่ง ก๊ำซฯ ให้แก่ EMG เป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 13 เดือน  รวมถึงเกิดข้อพิพำทระหว่ำง EGPC/EGAS กับ EMG เกี่ยวกับสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซฯ ในหลำยประเด็น ซ่ึงท ำให้ EMG ไม่สำมำรถช ำระค่ำก๊ำซฯ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยต่อมำ  EGPC/EGAS ได้ขอยกเลิก
สัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ โดย EMG และ EGPC/EGAS 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 มีผลให้ 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 

ทั้งนี้   EMG ได้ยื่นฟ้อง EGPC/EGAS ภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ International Chamber of Commerce 
(ICC) กรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ในกรณียกเลิกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯโดยมิชอบทำงกฏหมำย โดยมีมูลค่ำกำรฟ้องร้องประมำณ 
1,500 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2558 คณะอนุญำโตตุลำกำร ICC ได้มีกำรประกำศผลค ำตัดสินช้ีขำด ซ่ึงปัจจุบัน 
EMG อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรบังคับคดี  ในขณะเดียวกัน EGPC/EGAS ได้ยื่นฟ้อง EMG ในกรณีผิดนัดช ำระค่ำ
ก๊ำซฯ ตำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ อันเป็นเหตุแห่งกำรยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ Cairo Regional Centre 
for International Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ซ่ึงคำดว่ำจะมีกำรประกำศผลค ำตัดสินภำยในไตรมำส 2 ปี 
2559 

  อนึ่ง ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2556 จนถึงปัจจุบัน EMG ด ำเนินกำรฟ้องร้องภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
เป็นหลักและมิได้มีกำรด ำเนินธุรกิจบนทรัพย์สินที่มีอยู่    
  2) การลงทุนในธุรกิจถ่านหิน: บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) เป็นบริษัทย่อยซ่ึง PTTER ถือหุ้น 100% 
(ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) เป็นบริษัทจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 
10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 100 เหรียญฮ่องกง  โดย PTTML เป็นตัวแทนของ PTTER ในกำรลงทุนใน
ธุรกิจถ่ำนหินในต่ำงประเทศมำตั้งแต่ปี 2552  โดยปัจจุบันมีมูลค่ำกำรลงทุน (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม) รวมประมำณ 1,711 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ประกอบด้วยกำรลงทุนดังต่อไปนี้ 

                - ถือหุ้นร้อยละ 95.26 ในบริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซ่ึงเป็นบริษัทสัญชำติสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจ
เหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย คือเหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan นอกจำกนี้ยังประกอบธุรกิจค้ำถ่ำนหินใน
ประเทศสิงคโปร์ผ่ำนทำงบริษัท Tiger Energy Trading Pte Limited (TET) อีกด้วย     

- ถือหุ้นผ่ำนบริษัทย่อยใน Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงเป็นบริษัท
ร่วมทุน กับตัวแทนรัฐบำลมำดำกัสกำร์ เพื่อด ำเนินกำรส ำรวจและพัฒนำเหมืองถ่ำนหิน ณ Sakoa Coal Field ในประเทศ
มำดำกัสกำร์ โดยที่ตั้งโครงกำรอยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มีศักยภำพในกำรผลิตถ่ำนหินเพื่อกำรส่งออกและเป็น
เช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรม โดยเฉพำะประเทศอินเดียและประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก ปัจจุบันMCM ได้รับ
ใบอนุญำตกำรผลิตถ่ำนหินจำกรัฐบำลมำดำกัสกำร์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่ำงช่วงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน
เพื่อเตรียมกำรพัฒนำโครงกำร (Pre-development stage) แต่เนื่องจำกรำคำถ่ำนหินปรับตัวลดลง จึงได้มีกำรชะลอกำรพัฒนำ
โครงกำรออกไป 
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- ถือหุ้นผ่ำนบริษัทย่อยในบริษัทร่วมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 35 ซ่ึงมีสิทธิส ำรวจศักยภำพแหล่ง
ถ่ำนหินในประเทศบรูไน ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงรอ CMA 

ส ำหรับผลประกอบกำร SAR ประจ ำปี 2558 นั้น มียอดขำยถ่ำนหินรวมทั้งส้ิน 7.3 ล้ำนตัน และมีผลประกอบกำร
ขำดทุนสุทธิ 178.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรับรู้กำรด้อยค่ำทำงบัญชีของสินทรัพย์ (Impairment) จ ำนวนทั้งส้ิน 
149.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยพิเศษ (Extraordinary expenses) จ ำนวนทั้งสิ้น 47.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นหลัก ทั้งนี้
ถ้ำหำกไม่รวมรำยกำรพิเศษที่ไม่ได้มำจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติของ SAR ข้ำงต้น SAR จะมีผลประกอบกำรเป็นก ำไรสุทธิที่ 18.3 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนั้น PTTER ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
(RATCH) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเชียงตุง รัฐฉาน 
ประเทศพม่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต สร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศร่วมกันระหว่างสองบริษัท 

(2) กำรบริหำรจัดกำร 

   คณะกรรมกำรบริษัท PTTER ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 7 คนซ่ึงเป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 4 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจำกภำยนอก จ ำนวน 3 คน  

(3) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTER ปี 2556 –2558 เป็นดังนี้  
                                                      หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน 
ปี 2557 

 
ปี 2558* 

 
รำยได้จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 20,557 13,633 

99 รำยได้อื่น 576 
 

117 
9 ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 

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

23,467 
(2,282) 

(52) 

33,349 
(18,996) 

(603) 
                                                                        หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน 
ปี 2556 

 
ปี 2557 

 
ปี 2558* 

 
สินทรัพย์รวม 61,532 

70,220 
 

56,747 
67,874 

 

37,607 
6 
6 

หนี้สินรวม 70,220 67,869 
1, 

69,237 
10 
1 

 

ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย 1,624 1,038 
(12,156_ 

517 
( 
 

ส่วนของผู้ถือหุน้ (10,312) (12,161) (32,146) 
  *หมำยเหตุ  

   ผลประกอบกำร PTTER ประจ ำปี 2558 รวมถึงค่ำใช้จ่ำยพิเศษ ดังต่อไปนี้ 
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้เกิดจำกกำรด ำเนินงำนปกติของ SAR 47.8 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
- ผลขำดทุนทำงบัญชีจำกกำรด้อยค่ำกำรลงทุนของ PTTER ใน SAR จ ำนวน 295.14 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
- ผลขำดทุนทำงบัญชีจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เหมือง SAR 142.25 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 95.3%) 

 
 ที่มำ: งบกำรเงิน บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2.1.4.2   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. ได้อนุมัติเพิ่มกรอบกำรลงทุนพื้นที่ปลูก
ปำล์มเป็น 500,000 เฮกตำร ์หรือประมำณ 3.1 ล้ำนไร่ ในปี 2550 และลดกรอบกำรลงทุนลงเหลือ 200,000 เฮกตำร์ในปี 2551 

(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึง 2554 PTTGE ได้เข้ำลงทุนใน 5 โครงกำร ได้แก่ 1) บริษัท PT. Az Zhara ตั้งอยู่ที่ เกำะกำลิมัน
ตันตอนกลำง 2) บริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) ตั้งอยู่ที่ เกำะกำลิมันตันทำงตะวันตก  3) บริษัท PT. 
Suryahutama Sawit (PT. MAR (Palembang) หรือ PT. MAR (Banyuasin)) ผ่ำน PT. MAR ตั้งอยู่บนเกำะสุมำตรำ 4) บริษัท PT. 
First Borneo Plantations (PT. FBP) ตั้งอยู่ที่เกำะกำลิมันตันทำงตะวันตก และ 5)  PT. Az Zhara( KPI) ตั้งอยู่บนเกำะกำลิมันตัน
ทำงตะวันออก โดยคำดว่ำจะได้สิทธิในกำรปลูกปำล์มบนพื้นที่รวมประมำณ 196,390 เฮกตำร์ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

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  

ถึงแม้ว่ำธุรกิจปลูกปำล์มเป็นธุรกิจที่ดี มีก ำไรสูง แต่เนื่องจำกทรัพย์สินที่มีอยู่ใน PTTGE มีสภำพที่ไม่เอื้อต่อกำร
เพำะปลูกปำล์ม ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ผ่ำนมำตรฐำนที่ยอมรับในสำกลได้ และกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ท ำให้
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสภำพทรัพย์สินมีมูลค่ำสูงเมื่อเทียบกับมำตรฐำนธุรกิจ  ไม่คุ้มค่ำกับกำรด ำเนินกำรต่อ  ดังนั้นใน
ปี 2557  คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2557 ได้มีมติอนุมัติให้ PTTGE ด ำเนินกำรขำยโครงกำรของบริษัท โดยแยก
ขำยเป็นรำยโครงกำรในมูลค่ำที่สะท้อนรำคำตลำด ตำมควำมเป็นจริง พร้อมภำระผูกพันทั้งหมด (ขำยบริษัท)  ซ่ึง PTTGE ได้
ด ำเนินกำรขำยโครงกำร  โดยได้ด ำเนินกำรขำยหุ้นบริษัท PT. MAR ให้บริษัท PT Prasada Jaya Mulia (“PJM”) แล้วเสร็จในวันที่ 
9 มิถุนำยน 2558  ด ำเนินกำรขำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท PT. Az Zhara ให้แก่ Mr. Muhammad Agustiar Sabran Afandie แล้ว
เสร็จในวันที่ 31 สิงหำคม 2558  และด ำเนินกำรขำยเงินลงทุนทั้งหมดในโครงกำร KPI ให้กับบริษัท Sindopalm Pte.Ltd.  แล้ว
เสร็จในวันที่ 23 ธันวำคม 2558  ทั้งนี้คงเหลือโครงกำรภำยใต้กลุ่มบริษัท PT.  FBP ที่ยังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขำย กำรบริหำร 

   คณะกรรมกำรบริษทั PTTGE ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. 6 ท่ำน 

(2) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTGE ในปี 2556 –2558 เป็นดังนี้  

              หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 

รำยได้รวม 18 7 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 133 115 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (115) (108) 
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    หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 364 290 49 
หนี้สินรวม 135 176 14 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 229 114 35 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยังขำดทุนเนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกส่วนใหญเ่ป็นพืน้ที่ในช่วงพัฒนำ ซ่ึงยังไม่สำมำรถ
เก็บเกี่ยวผลผผลิตได ้ค่ำใช้จ่ำยรวมสูงขึ้นเนื่องจำกมีผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในปี 2557 จ ำนวนประมำณ 89.5 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ และปี 2558 มีผลกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงนิลงทุนประมำณ 41 ล้ำนเหรียญสหรฐัฯ และกำรขำดทุนจำกกำรขำย
โครงกำรประมำณ 44 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย 
       ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำยของ ปตท. แบ่งเปน็ 3 ธุรกิจ ดังนี้  

2.2.1 หน่วยธุรกิจน  ามัน (Oil Business Unit) 
หน่วยธุรกิจน้ ำมัน ด ำเนนิธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริกำรใน

ธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ มุง่สู่กำรเป็นบริษทัชัน้น ำของภูมิภำค (Regional Top Brand) ภำยใต้กำรสร้ำงผลกำร
ปฏิบตัิกำรที่เป็นเลศิ (Performance: Best-in-Class) กำรเติบโตอยำ่งยั่งยืนพร้อมกำรสร้ำงนวัตกรรม (Growth: Sustainability and 
Innovation) กำรสร้ำงพลังร่วมและขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงบรษิัทในกลุ่ม ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้ำง (Synergy: Deeper and 
Broader Collaboration) ตลอดจนสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบรหิำรจัดกำรกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้ำงสมดุลระหว่ำงทุกกลุ่ม 
(Stakeholder Excellence: Multi- Stakeholder Balance) โดยกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ  กำรสนับสนุน
นโยบำยทำงด้ำนพลังงำนทดแทน ให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 
ตลอดจนกำรมุ่งเน้นควำมเปน็เลิศในกำรตอบสนองควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่มีคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกล  

หน่วยธุรกิจน้ ำมัน จ ำแนกกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขำยปลีก (B2C)  กลุ่มขำยพำณิชย์ (B2B) และกลุ่ม
ขำย Supply Sales โดยมุ่งเน้นควำมมั่นคง ควำมเพียงพอ และกำรเข้ำถึงพลังงำนได้อย่ำงสะดวกของประชำชนทั่วประเทศ สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ ที่มีคุณภำพ  นอกจำกนี้ยังมีกำรปฏิบัติกำรคลังปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีกำรลงทนุในบริษทัย่อยและบรษิัทร่วมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนนิธุรกิจน้ ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดรำยได้หลักและเพื่อส่งเสริมให้ ปตท. สำมำรถด ำเนินธุรกิจน้ ำมันอย่ำงครบวงจรเพื่อให้บริกำรและ
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดต่อลูกคำ้
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        แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย  

 

 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย
น  ามัน ???? 

หนว่ยธุรกิจน  ามัน 

การตลาดขายปลีก การตลาดพาณิชย์และ
ต่างประเทศ 

การปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม 

- กำรรับ กำรเก็บส ำรอง กำรจ่ำย ปฏิบัติกำรจดัหำ  
ปฏิบตัิกำรขนส่ง และบริหำรปริมำณส ำรองผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ณ คลัง ปตท. ทั่วประเทศ 

- กำรจัดหำ ขนส่ง และจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้
ผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 

- กำรบริหำรคลังและท่ำเรือปิโตรเลียม คลังน้ ำมัน คลัง
ก๊ำซ  

- ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊ำซปโิตรเลียมเหลว และ 
- สถำนีเติมน้ ำมันอำกำศยำนทั่วประเทศ 

-  

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

กำรบริหำรบริษัทในเครือกำรกล่ัน 
 กำรบริหำรบริษัทในเครือปิโตรเคมี 
 

- พัฒนำและบริหำร
สถำนีบริกำร 

ตลำดค้ำปลีกทัง้ใน 

- ตลำดรัฐและอุตสำหกรรม 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 
- ตลำดก๊ำซหุงต้ม 
- ตลำดต่ำงประเทศ 
 

การวางแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ  
และบริหารบริษัทในเครือ 

ธุรกิจหล่อลื่น 

- ตลำดหล่อล่ืน 
- ปฏบิัติกำรหล่อลื่น 
 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

กำรค้ำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
 

กำรค้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
เคมีภัณฑ์ และตัวท ำละลำย 

 

กำรค้ำอนุพันธ์ 
 
กำรจัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ

ประเทศ 
 

กลยุทธ์และแผนธุรกิจ  
 

กำรควบคุมควำมเสี่ยง 
และบริหำรงำนสนับสนุน 

กำรค้ำผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
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2.2.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่จ ำหน่ำยแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง หมำยถึง น้ ำมันเชื้อเพลิง และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน หมำยถึง น้ ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑห์ล่อล่ืนอื่นๆ  
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑใ์นธุรกิจค้ำปลีก หมำยถึง ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจค้ำปลีก 

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เชื อเพลิง หมายถึง น  ามันเชื อเพลงิ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
(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 เป็นต้น 

 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 ำมันเตำใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม  โรงไฟฟ้ำ และเรือเดินสมุทร 
ส ำหรับประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงำนได้ก ำหนดลักษณะและคุณภำพน้ ำมัน ตำมประกำศฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 เป็น 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  
ใชส้ ำหรับใหค้วำมร้อนในเตำอบ น ำไปเปน็ส่วนผสมในยำฆ่ำแมลง น้ ำมันชักเงำ และสีน้ ำมัน เป็นตน้  

(6) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกว่ำ ก๊ำซหุงต้ม หรือก๊ำซ LPG เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนจ ำพวกก๊ำซ       

โพรเพนและก๊ำซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหรือกำรกลั่นน้ ำมันจำกโรง
กลั่นน้ ำมัน จะมีสภำพเป็นของเหลวภำยใต้แรงดัน  ส่วนมำกน ำไปใช้ในกำรหุงต้มในครัวเรือน และใช้เป็นเช้ือเพลิงในงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ เนื่องจำกมีคุณสมบัติพิเศษคือให้ควำมร้อนสูง สะอำด เผำไหม้ได้ง่ำยและสะดวกในกำรใช้งำน นอกจำกนี้ ยัง
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ และสำมำรถใช้แทนน้ ำมันเบนซินในรถยนต์ ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวให้กับผู้ประกอบธุรกิจก๊ำซหุงต้ม ผู้ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง  สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และผู้ค้ำ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวอีกทอด
หนึ่ง  
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  หมายถึง น  ามันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอืน่ๆ  

หน่วยธุรกิจน้ ำมันผลิตและจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นคุณภำพสูงในกลุ่มยำนยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่มเรือ
เดินสมุทร รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท ำกำรคิดค้นและพัฒนำสูตรเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงไม่หยุดยั้ง เพื่อผู้บริโภคทั้งในภำคยำนยนต์และภำคอุตสำหกรรม เน้นกำรเป็นผู้น ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพมำตรฐำนสูงสุด 
คุ้มค่ำต่อกำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์ ทั้งนี้สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และบริษัทผู้ผลิตสำรเพิ่มคุณภำพ (Additive) ช้ันน ำ 
ของโลก ได้ร่วมมือกันคิดค้น พัฒนำ และทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นที่ดี ที่สุดเพื่อผู้บริโภค โดยทุก
ผลิตภัณฑไ์ดผ้่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล 
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ในธรุกิจค้าปลกี หมายถึง ผลิตภณัฑ์และบรกิารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีก  
 นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำรในธุรกิจค้ำปลีก เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ธุรกิจ ตลอดจนตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสร้ำงควำมพึง
พอใจให้ผู้บริโภค หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีผลิตภัณฑ์และบริกำรในธุรกิจค้ำปลีกที่หลำกหลำย ทั้งที่เป็นกำรลงทุนเอง กำรด ำเนินธุรกิจ  
แฟรนไชส์และที่เป็นกำรลงทุนร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจตลอดจนกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพ้ืนที่เพื่อท ำธุรกิจต่ำงๆ ในสถำนี
บริกำร อำทิ ร้ำนกำแฟ Café Amazon ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto ร้ำน Daddy Dough ร้ำน Texas Chicken ร้ำนสะดวกซ้ือ 
Jiffy ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 7-Eleven ร้ำน Chester’s Grill  ร้ำน KFC ร้ำน S&P  และธุรกิจธนำคำร เป็นต้น ปตท. มีธุรกิจค้ำปลีกใน
สถำนีบริกำรน้ ำมัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปรำกฏตำมตำรำงที่ 1 

ตำรำงที่ 1 ธุรกิจค้ำปลีกในสถำนบีริกำรน้ ำมัน ปตท.ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

ธุรกิจ จ านวน (แห่ง) 

ร้ำนกำแฟ Café Amazon 1,437 
ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 7-Eleven 1,245 
ร้ำนอำหำร 402 
ร้ำนค้ำอ่ืนๆ  413 
ธนำคำร (สำขำ, ตู ้ATM) 1,069 
ธุรกิจยำนยนต ์ 121 
Rest Area 2 
รวม 4,689 

 ท่ีมำ : ปตท. 
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2.2.1.2 กลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกิจน  ามัน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มขำยปลีก (B2C)  หมำยถึง ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน สถำนีบริกำร LPG

ร้ำนค้ำก๊ำซหุงต้ม และร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนทั่วประเทศ 
(2) กลุ่มขำยพำณิชย์ (B2B) หมำยถึง ผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน และสถำนีบริกำร LPG โรงบรรจุก๊ำซ 

LPG ร้ำนค้ำก๊ำซหุงต้ม ร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อลื่น กลุ่มอุตสำหกรรม หน่วยงำนรำชกำรที่เป็นองค์กรภำครัฐ และภำคเอกชนที่ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง หรือเพื่อด ำเนินธุรกิจ  

 (3) กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

(1) กลุ่มขายปลีก (B2C) 
เป็นกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริกำรในธุรกิจค้ำปลีกให้กับผู้บริโภค

ทั่วไป ผ่ำนผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน และสถำนีบริกำร LPG ร้ำนค้ำก๊ำซหุงต้ม และร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั่วประเทศ 
รวมทั้งธุรกิจค้ำปลีกนอกสถำนีบริกำร และรับผิดชอบกำรก ำหนดกลยุทธ์ตลำดขำยปลีก กำรพัฒนำธุรกิจค้ำปลีก กำรบริหำร
สถำนีบริกำร และกำรพัฒนำสถำนีบริกำรและระบบงำนค้ำปลีกน้ ำมัน เพื่อให้สถำนีบริกำร ปตท. รองรับควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคได้อย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม ณ ส้ินปี  2558 ปตท. มีสถำนีบริกำรน้ ำมันรวม 1,451 แห่ง คู่แข่งส ำคัญในด้ำนเครือข่ำย
สถำนีบริกำรน้ ำมัน ได้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกัด เป็นต้น 

(2) กลุ่มขายพาณิชย์ (B2B) 
เป็นกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ ผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน และสถำนีบริกำร 

LPG โรงบรรจุก๊ำซ LPG ร้ำนค้ำก๊ำซหุงต้ม ร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้บริโภค รวมถึงกลุ่มลูกค้ำ
อุตสำหกรรม บริษัทสำยกำรบิน สำยกำรเดินเรือ หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ กลุ่มลูกค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและกำรจัด
จ ำหน่ำยไปยังตลำดต่ำงประเทศ อำทิ กลุ่มประเทศ AEC เป็นต้น 

ลูกค้ำหลักในหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ได้แก่ กระทรวงกลำโหม  กระทรวงคมนำคม  และกำรไฟฟ้ำ 
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จ ำหน่ำยคือ น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเตำ น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว และน้ ำมันหล่อลื่น ส ำหรับลูกค้ำหลักภำคอุตสำหกรรม ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มขนส่ง และกลุ่มก่อสร้ำง 
เช่น โรงงำนผลิตน้ ำตำล โรงงำนเหล็ก โรงงำนกระดำษ โรงงำนถุงมือยำง โรงงำนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร โรงงำนผลิต 
ยำงรถยนต์ และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่จ ำหน่ำยส่วนใหญ่คือ น้ ำมันเตำ น้ ำมันดีเซล 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และน้ ำมันหล่อลื่น นอกจำกนี้ ได้ขยำยตลำดโดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ก๊ำซธรรมชำติเหลว 
(LNG)    ก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG)  ยำงมะตอย กะลำปำล์ม น้ ำมันหล่อลื่นพ้ืนฐำน (Base Oil) และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดย ปตท. จะ
พิจำรณำให้ยืมอุปกรณ์ในกำรเก็บส ำรองหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ รวมถึ งแนะน ำกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย  

 กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันหล่อลื่น และน้ ำมันเรือ Bunker ของ ปตท.ได้รับกำรยอมรับ
จำกสำยกำรบิน สำยกำรเดินเรือทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ และหน่วยงำนรำชกำร นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องบินที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมืองแล้ว ยังจ ำหน่ำยและให้บริกำรเติม
น้ ำมันอำกำศยำน ณ ท่ำอำกำศยำนภูมิภำคของประเทศไทย และขยำยกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบิน ณ ท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติ อำทิ ฮ่องกง กัมพูชำ ฟิลิปปินส์ บังคลำเทศ มำเลเซีย เกำหลีใต้ ซำอุดิอำระเบีย รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น และ
อินโดนีเซีย เป็นต้น รวมถึงจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงอื่นๆ เช่น น้ ำมันเตำ และน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว ส ำหรับเรือรบของกองทัพ
ต่ำงประเทศอีกด้วย     
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 ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น มีส่วนแบ่งตลำดเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 ทั้งนี้ นับเป็นผล
จำกควำมมุ่งมั่นคิดค้น  วิจัย และพัฒนำ ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพื่อ
ปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง 
ในปี 2558  ได้พัฒนำและวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นใหม่ออกสู่ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศรวม 10 ผลิตภัณฑ์ 
อำทิ ผลิตภัณฑ์ Challenger 4T SAE 10W-30 ส ำหรับรถจักรยำนยนต์รุ่นใหม่  ทั้งแบบธรรมดำและหัวฉีด  ผลิตภัณฑ์ Performa 
Gas Tech SAE 15W-40 ส ำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊ำซ NGV และ LPG  เป็นเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ ์Challenger 4T SAE 15W-50 ส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์แบบ  Big  Bike และรถจักรยำนยนต์สมรรถนะสูง เป็นต้น นอกจำกนี้ ยังได้พัฒนำบรรจุภัณฑ์น้ ำมันหล่อล่ืนโฉม
ใหม่ที่ทันสมัย ใช้งำนสะดวก และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยิ่งไปกว่ำนั้น  ปตท. ได้ขยำยตลำดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไปยัง
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ณ ส้ินปี  2558 มีลูกค้ำในต่ำงประเทศรวม 34 ประเทศ  อำทิ  สำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศในกลุ่ม 
AEC ประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ และประเทศในทวีปแอฟริกำ  นับเป็นกำรน ำสัญลักษณ์ตรำสินค้ำ PTT Lubricants สู่กำรเป็น
บริษัทชั้นน ำของภูมิภำค (Regional Top Brand) 

(3) กลุ่มขาย Supply Sales 
      เป็นกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้กับกลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 /1 และมำตรำ 
10/2 ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่  2 พ.ศ. 2550 ผ่ำนเครือข่ำยคลังน้ ำมันและคลังก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวของ ปตท. ผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยส่วนใหญ่คือ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
/1 มาตรา 7  ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนดิปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผูค้้าน้้ามันชนดิก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียว 
                  ที่มีปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรฐัมนตรี 
/2มาตรา 10 ผู้ใดเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าไม่ถึงปีละไม่ถึงปริมาณที่ก้าหนดตามมาตรา 7 แต่เป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมาณที่ 
                  รัฐมนตรีประกาศก้าหนด หรือเป็นผู้ค้าน้้ามันที่มีขนาดของถังที่สามารถเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงได้เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่ออบิบดี 

ปตท. มีปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ปรำกฏตำมตำรำงที่ 2 และมีส่วนแบ่งตลำดจ ำแนกตำมชนิดผลิตภัณฑ์ 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 

ตำรำงที่ 2 ปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของ ปตท. ปี 2556 –ปี 2558 /1 
     หน่วย : ล้ำนลิตร 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /2 3,146 3,090 3,069 
น้ ำมันเบนซิน 3,309 3,482 3,942 
น้ ำมันก๊ำด 8 8 7 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 2,206 2,401 2,707 
น้ ำมันดีเซล 7,375 7,504 7,871 
น้ ำมันเตำ (ไม่รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 1,257 1,197 1,282 
น้ ำมันเตำ (รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 1,604 1,614 1,482 
ผลิตภัณฑห์ล่อล่ืน/3 144 143 142 
รวมทุกผลิตภณัฑ์/4 17,648 18,099 19,079 
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 2556 –ปี 2558 /1 
 หน่วย : ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /2 35.6 35.3 37.6 

น้ ำมันเบนซิน 40.4 40.9 40.9 

น้ ำมันก๊ำด 71.1 71.1 70.5 

น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 39.7 43.5 44.9 

น้ ำมันดีเซล 35.3 35.6 35.9 

น้ ำมันเตำ (ไม่รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 69.8 73.9 70.3 

น้ ำมันเตำ (รวมที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ.) 74.4 77.8 72.6 

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน/3 38.3 39.2 38.4 

ส่วนแบ่งตลำดโดยรวม    

 - ไม่รวมน้ ำมันเตำที่จ ำหน่ำยให ้กฟผ. 38.2 38.9 39.7 

 - รวมน้ ำมันเตำทีจ่ ำหน่ำยให ้กฟผ./4  38.7 39.4 39.9 
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 ำแนกตำมผลิตภัณฑ ์ปี 2556 – ปี 2558  
                                                                                                                                               หน่วย : ล้ำนบำท 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 58,648 58,532 68,555 
น้ ำมันเบนซิน 138,640 141,807 108,537 
น้ ำมันก๊ำด 237 230 164 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 74,549 80,161 56,184 
น้ ำมันดีเซล 259,935 264,240 211,678 
น้ ำมันเตำ 36,556 36,844 17,140 
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 10,112 10,307 9,433 
อื่นๆ /1 8,776 10,007 10,983 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 587,453 602,128 482,674 
                       ท่ีมำ : ปตท.  

/1 รวมกำรจ ำหน่ ำยผลิต ภัณ ฑ์ ยำงมะตอย คอน เดนเส ท  ก๊ ำซโซลีนธรรมชำติ  สำรเติมแต่ง และรวมกำรจ ำหน่ ำยในกลุ่ มผลิต ภัณ ฑ์ ในธุ รกิ จค้ ำปลีก  
เพื่ อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ธุรกิจ อำทิ ธุรกิจร้ำนค้ำสะดวกซื้อ  7 -Eleven ร้ำนกำแฟ Café Amazon ร้ำน Daddy Dough ธุรกิจยำนยนต์ ตลอดจน 
กำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพื้นท่ีเพื่อท ำธุรกิจต่ำง ๆ ในสถำนีบริกำร เช่น Chester’s Grill  S&P  KFC และ ธุรกิจธนำคำร เป็นต้น 
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ตำรำงที่ 5 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง จ ำแนกตำมกลุ่มตลำด ปี 2556 - ปี 2558  
                                                                                                                                     หน่วย : ล้ำนบำท 

กลุ่มตลาด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ตลำดค้ำปลีก 239,676 246,535 210,324 
ตลำดพำณิชย์    
     - ตลำดรัฐวิสำหกิจและหน่วยรำชกำร 26,133 28,852 18,292 

- ตลำดอุตสำหกรรม 40,584 38,903 33,983 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 86,706 93,055 65,443 
- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 19,561 19,298 24,656 
- ตลำดต่ำงประเทศ 17,808 18,420 16,389 

ตลำดผู้ค้ำน้ ำมันมำตรำ 7  150,684 150,692 107,853 
ตลำดหล่อลื่น 6,301 6,373 5,734 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 587,453 602,128 482,674 
                    ท่ีมำ : ปตท.  

หน่วยธุรกิจน้ ำมัน มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ตลอดจนสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้บริโภคมำอย่ำงต่อเนื่อง  ในปี 2558  มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมทั้งได้รับรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
ที่ส ำคัญดังนี้ 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการ 

- ปตท. เปิดสถำนีบริกำรน้ ำมัน ในรูปแบบ Platinum แห่งใหม่ตำมแนวคิด PTT Life Station ณ Maharlika Highway 
Diversion Road, Lucena City, Quezon ประเทศฟิลิปปินส์  สถำนีบริกำรน้ ำมันแห่งนี้มีพื้นที่กว่ำ 5,000 ตำรำงเมตร พร้อมส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกครบวงจร รวมถึงห้องน้ ำ 20 บำท  เพื่อกำรกุศลในรูปแบบเดียวกับในประเทศไทย ทั้งนี้  บริษัท PTT 
Philippines มีแผนกำรขยำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน จำกปัจจุบันที่มีอยู่ 82 แห่ง เป็น 150 แห่งภำยในปี 2562 

- ปตท. เปิดสถำนีบริกำรน้ ำมัน ในรูปแบบ Platinum ตำมแนวคิด PTT Life Station รวม 2 แห่งในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว  ได้แก่ สถำนีบริกำร ปตท. วีแอลวี หลัก 9 ณ เมืองสหวันนะเขต และสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. 
หลวงพระบำง นับเป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันแห่งแรกของเมืองสะหวันนะเขต และเมืองหลวงพระบำง  

- ปตท. เปิดตัวสถำนีบริกำรน้ ำมันสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์  เพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่บุคลำกร และ
ครอบครัวในสังกัดมหำวิทยำลัยฯ โดยรำยได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับกองทุนสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ เพื่อน ำไป
บริหำรจัดกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ต่อไป  

- ปตท. ร่วมสนองนโยบำย “โครงกำรหวำนพอดีที่ 4 กรัม” ของกรมอนำมัย โดยกำรลดปริมำณน้ ำตำลบรรจุซองของ
ร้ำนกำแฟ Café Amazon จำก 6 กรัมต่อซองเป็น 4 กรัมต่อซอง โดยเริ่มน ำร่องที่ร้ำนกำแฟ Café Amazon สำขำกรมอนำมัย และจะ
ใช้ทุกสำขำตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 เป็นต้นไป 

- ปตท. เปิดตัวโครงกำร PTT Free WIFI ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำยควำมเร็วสูง เพื่อสนองนโยบำยดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบำลเป็นกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi) บนเครือข่ำยใยแก้วน ำแสง หรือ 
Fiber Optic ในร้ำนกำแฟ Café Amazon  ที่มีสัญลักษณ์ PTT Free WiFi ทั้งในและนอกสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ  

- ปตท. และส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ   “โครงกำรจัดสรรพื้นที่จ ำหน่ำย
สลำกกินแบ่งรัฐบำลในบริเวณสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท.”  ด้วยกำรสนับสนุนพื้นที่ในสถำนีบริกำรน้ ำมัน จ ำนวน 400 แห่ง ให้
เป็นจุดจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยไม่คิดค่ำตอบแทนกำรใช้พ้ืนที่ 
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- ปตท. ร่วมใจช่วยภัยแล้ง โดยร่วมกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ด้วยกำรจัดโปรโมช่ัน
พิเศษส ำหรับเกษตรกรที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ด้วยกำรมอบส่วนลดน้ ำมันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ส ำหรับ
เครื่องยนต์ดีเซล เบนซินและเครื่องจักรกลกำรเกษตร ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ที่มีเครื่องหมำยรับบัตรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส.  

- ปตท. พัฒนำแอพพลิเคช่ัน Drive Awake  ให้สำมำรถใช้ได้กับระบบปฏิบัติกำร Android  และอัพเดทส ำหรับ iphone 
6 และ iphone 6 plus ระบบปฏิบัติกำร ios Drive Awake เป็นแอพพลิเคช่ันที่พร้อมจะส่งเสียงปลุกให้ตื่นกรณีเผลอหลับ 
ระหว่ำงกำรขับรถ พร้อมเสนอแผนที่ร้ำนกำแฟ Café Amazon  ที่ใกล้ที่สุดให้แวะเติมควำมสดช่ืน เพิ่มควำมปลอดภัยทุกกำร
เดินทำง แอพพลิเคช่ัน Drive Awake  ได้รับรำงวัล Silver Lions ในหมวด Mobile เป็นรำยแรกของประเทศไทย จำกงำน Cannes 
Lions Festival of Creativity ที่เมืองคำนส์ ประเทศฝรั่งเศส 

- ปตท. จัดท ำโครงกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมสู่ชุมชน “Kitchen Safety by PTT LPG” โดยร่วมกับโรงบรรจุและร้ำนค้ำก๊ำซ
หุงต้มในเครือ ปตท. ด ำเนินกำรตรวจสอบ ทดสอบระบบก๊ำซหุงต้มในชุมชน เช่น โรงอำหำรของสถำบันกำรศึกษำ และจะขยำย
ผลไปยังโรงอำหำรในสถำนที่อื่นๆ เพื่อขยำยผลให้ชุมชน สังคม ตระหนักถึงกำรใช้ก๊ำซหุงต้มอย่ำงปลอดภัย 

- ปตท. ส่งออกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นกลุ่มยำนยนต์ และกลุ่มอุตสำหกรรม ไปยังประเทศบรูไน และอิรักเป็นครั้งแรก 
รวมถึงขยำยตลำดไปยังประเทศมำเลเซีย โดยร่วมมือกับบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยของ ปตท. เพื่อเพิ่มยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน 
และสร้ำงกำรรับรู้แบรนด์ ปตท. ในต่ำงประเทศ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นบริษัทชั้นน ำของภูมิภำค (Regional Top Brand)  

- ปตท. เปิดตัวบรรจุภัณฑ์หล่อลื่นใหม่ให้ใช้งำนได้สะดวก ทันสมัย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชัดเจน ช่วยให้ผู้บริโภคสำมำรถ
เลือกและใช้งำนได้สะดวกขึ้น  และยังช่วยลดปริมำณกำรใช้เม็ดพลำสติกได้ 8-12% หรือ 300,000 กิโลกรัมต่อปี ลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ 480,000 กิโลกรัมต่อปี นับเป็นบรรจุภัณฑท์ี่ดีต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม  

- ปตท. ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG) กับบริษัท สยำมมิชลิน จ ำกัด โดย ปตท. จะส่งมอบ CNG 
ให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตยำงรถยนต์ เป็นกำรสนับสนุนมำตรกำรลดกำรปลดปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ของ
กลุ่มมิชลิน และเป็นควำมส ำเร็จในกำรจ ำหน่ำย CNG ภำคอุตสำหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ 

- ปตท. ด ำเนินโครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรน ำเข้ำ กำรจ่ำย และระบบขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG 
Integrated Facility Enhancement Project : LIFE) โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำงภำยใต้มำตรฐำนสำกลทำงวิศวกรรมควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 

- ปตท. มอบรำงวัล Eco-Driving Award ให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร “PTT Group Logistics”  ซ่ึงเป็นโครงกำรลดกำรใช้
พลังงำนเชื้อเพลิงของผู้รับจ้ำงขนส่งผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงทำงรถยนต์ (Fuel Saving Program)  และเป็นหนึ่งในโครงกำรหลักของ 
PTT Group Logistics Master Plan (GLM)  ปตท. ได้รับควำมร่วมมือที่ดีจำกบริษัทผู้รับจ้ำงขนส่งที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งหมด 92 
สัญญำ  หรือคิดเป็นจ ำนวนรถขนส่ง 1,300 คัน  โดยสำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลังงำนเช้ือเพลิงได้ 1.15 ล้ำนลิตรต่อปี  และลด
กำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้ 3,100 ตันต่อปี  หรือเทียบเท่ำกำรปลูกต้นไม้ 1.86 ล้ำนต้นต่อปี 

 รางวัลแห่งความส าเร็จ 
- นิตยสำร Brand Age  ฉบับล่ำสุด ได้เปิดเผยผลส ำรวจควำมนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ำ และบริกำรประเภทต่ำงๆ 

ประจ ำปี 2015 (Thailand’s Most Admired Brand 2015)  โดยสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ได้รับกำรโหวตจำกผู้บริโภคให้เป็น 
แบรนด์ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน (2004-2015) รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ก็ได้รับควำมเช่ือมั่นจำก
ผู้บริโภค ให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  

- ปตท. ได้รับรำงวัลธุรกิจยำนยนต์ยอดนิยม Thailand Automotive Quality Award 2015 รวม 2 รำงวัล ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ในกลุ่มน้ ำมันเช้ือเพลิง และสถำนีบริกำรน้ ำมัน โดยได้รับรำงวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จำกผลกำรวิจัย
ส ำรวจควำมพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้รถยนต์ทั่วประเทศ 
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- สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท.  ผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่น และร้ำนกำแฟ Café Amazon  ได้รับกำรโหวตจำกผู้บริโภคชำว
ไทยทั่วประเทศให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จำกกำรส ำรวจควำมนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้ำ
และบริกำรประจ ำปี 2014-2015 (No. 1 Brand Thailand 2014-2015) โดยนิตยสำร Marketeer ร่วมกับ บริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช 
อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ำกัด ภำยใต้ บริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช (ประเทศญี่ปุ่น) จ ำกัด  ที่รู้จักในฐำนะบริษัทที่ท ำกำรวิจัย
กำรตลำด และวิจัยส่ือโฆษณำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมำกกว่ำ 50 ปี   

- ปตท. ได้รับประกำศเกียรติคุณองค์กรปลอดภำชนะโฟมบรรจุอำหำร 100%  จำกกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
โดยสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. เข้ำร่วมโครงกำร  "กำรรณรงค์ ลด ละ เลิก กำรใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร เพื่อสุขภำพที่ดีของคน
ไทย" ซ่ึงมีเป้ำหมำยให้องค์กรที่ร่วมโครงกำรฯ เลิกใช้ภำชนะโฟมบรรจุอำหำร 100% สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. 15 สถำนีที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรดังล่ำว ได้แก่ สำขำสนำมเป้ำ สำขำส ำนักงำนใหญ่ สำขำนำนำใต้ สำขำลำดพร้ำว สำขำรำมค ำแหง สำขำเอกมัย-รำม
อินทรำ สำขำสุขุมวิท 62 สำขำสวัสดิกำรกองบิน 23 สำขำกล้วยน้ ำไท สำขำบำงปะอิน สำขำบำงนำขำออก สำขำสำรภี สำขำแยก
สันติสุข สำขำเกษตร-นวมินทร์ และสำขำภูเก็ต 

- สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และได้รับมอบประกำศ
เกียรติคุณในเรื่องกำรเสริมสร้ำงเจตคติที่ดีในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กระทรวงแรงงำน รวม 7 แห่ง ได้แก่ สน.ปตท.สวัสดิกำร ร.1 รอ.  สน.ปตท.สนำมเป้ำ สน.ปตท.บรรทัดทอง  สน.ปตท.สุทธิสำร 
สน.ปตท.ลำดพร้ำว  สน.ปตท.กระทรวงยุติธรรม และ สน.ปตท.กำรท่ำอำกำศยำน 2 

- หน่วยธุรกิจน้ ำมันได้รับรำงวัลสูงสุดประเภทโครงกำรขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project) รวม  2 รำงวัลใน 
งำน Thailand ICT Excellence Award 2015 ได้แก่ รำงวัลจำกโครงกำร  PTT Fill & Go (RFID Ring Technology) ระบบกำรเติม
น้ ำมันอัจฉริยะ  สะดวก  รวดเร็ว พร้อมระบบควบคุมค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนเช้ือเพลิง ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และ
โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรสินค้ำคงคลังอัตโนมัติ หรือ Inventory Decision Support System (DSS)  ซ่ึงช่วยในกำรบริหำร
จัดกำร Inventory แต่ละผลิตภัณฑ์ และพยำกรณ์ปริมำณน้ ำมันเพื่อกำรจ ำหน่ำยในสถำนีบริกำรน้ ำมันได้อย่ำงแม่นย ำ รวมถึงกำร
จัดตำรำงเวลำในกำรขนส่งได้อย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพสูงสุดโดยเริ่มใช้กับสถำนีบริกำรน้ ำมันที่ ปตท. เป็นเจ้ำของและ
ด ำเนินกำรเอง 

- กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน ได้ประกำศผลรำงวัลด้ำนควำมปลอดภัยระดับประเทศ
ประจ ำปี 2558 โดยคลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนีได้รับรำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นระดับประเทศ (สปก.) ติดต่อกันยำวนำน
ที่สุดของประเทศถึง 19 ปี  รวมหน่วยงำนของ ปตท. อีก 28 หน่วยงำนที่ได้รับรำงวัล นับเป็นองค์กรที่ได้รับรำงวัลมำกที่สุดใน
ประเทศ 

- สถำนประกอบกำรของหน่วยธุรกิจน้ ำมัน รวม 4 แห่ง ได้รับรำงวัล TPM Award  
 คลังก๊ำซเขำบ่อยำ ได้รับรำงวัลระดับ Award for TPM Excellence in Consistent Commitment   
 คลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี คลังน้ ำมันพระโขนง และคลังน้ ำมันศรีรำชำ ได้รับรำงวัลระดับ Award for TPM 

Excellence  
- คลังปิโตรเลียมล ำปำง ได้รับรำงวัล Golden Award ประจ ำปี 2015 จำกงำน Thailand Quality Prize 2015 
- คลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี รับพระรำชทำนโล่รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนระดับประเทศ 19 ปี ต่อเนื่อง นับเป็นสถำนประกอบกำรเพียงรำยเดียวที่ได้รับพระรำชทำนโล่
รำงวัลจำกสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครำชกุมำรี 

2.2.2 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน  ามัน  
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ ำมันผ่ำนบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ

น้ ำมันอย่ำงครบวงจร ดังนี้ 
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2.2.2.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 
PTT (Cambodia) Limited จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2543 ถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 ณ 30 มิถุนำยน 

2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 11,660 ล้ำนเรียล และมีทุนช ำระแล้ว 7,200  ล้ำนเรียล ด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ให้แก่ลูกค้ำในประเทศกัมพูชำ  

PTTCL มีบริษัทย่อย 1 บริษัท 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 
2556 – ปี 2558 ดังนี้ 

                                                                                                                                                             หน่วย : ล้ำนลิตร 
ลักษณะธุรกิจ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ค้ำปลีก 3.90  16.50 23.48 
อุตสำหกรรม/ค้ำส่ง 120.9 78.42 64.09 
น้ ำมันอำกำศยำน 48.0 51.80 59.03 
น้ ำมันหล่อลื่น 0.02 0.02 0.16 
รวม 172.82 146.74 146.77 

 ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกบริษัทได้ขยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรในประเทศกัมพูชำ โดย ณ วันที่ 30 ปี 2558 บริษัทมี
สถำนีบริกำรน้ ำมันรวม 26 แห่ง 

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

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT (Cambodia) Limited และบริษัทย่อย ปี 2556 – ปี 2558 มีดังนี 
               หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 254 203 
รำยได้รวม 255 206 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 253 200 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 2 6 
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หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 

สินทรัพย์รวม 65 68 73 
หนี้สินรวม 44 44 40 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 21 24 33 

* ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูล Unaudited 
 

2.2.2.2 PTT Oil Myanmar Company Limited (PTTOM) 
PTTOM จัดตั้งขึ้นเมือ่วันที่ 20 มิถุนำยน 2556 ถือหุน้โดย ปตท. ร้อยละ 100 ณ ปี 2558 บรษิัทมทีุนจดทะเบียนและ

ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 500,000 ดอลล่ำห์สหรัฐ ด ำเนินธุรกิจในลักษณะ Service Provider ท ำหน้ำทีใ่ห้บริกำรทีป่รึกษำกำรลงทนุ 
และหำโอกำสกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบวงจรในประเทศเมียนมำร ์

(1) กำรบริหำร 
ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิัท PTTOM ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 3 คน โดยเป็นผูบ้รหิำรของ ปตท. ทั้ง 3 คน 

(2) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTOM ปี  2556 – ปี 2558 มีดังนี้ 

        หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558* 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 164 312 

รำยได้รวม 164 312 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 585 549 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (421) (237) 
 
         หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 

สินทรัพย์รวม 160 190 138 

หนี้สินรวม - 261 446 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 160 (71) (308) 

* ข้อมูลปี 2558 เป็นข้อมูล Unaudited 

 
2.2.2.3 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 

บริษัทมีโรงบรรจุ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ Bachok และ Bukit ซ่ึงทั้ง 2 โรงบรรจุนี้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบรรจุแต่ละแห่ง 
3,000 เมตริกตันต่อเดือน 

(1) กำรจัดหำ 
 จัดหำ LPG จำก ปตท. และผู้ค้ำในประเทศมำเลเซีย 
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(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) 

 
          หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบรวม ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
สินทรัพย์รวม 26 24 12 
หนี้สินรวม 32 33 27 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (6) (9) (15) 

 

2.2.2.4 บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB) 
บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด เป็นบริษัทที่  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  25 

พฤษภำคม 2550 เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกทั้งภำยในและภำยนอกสถำนีบริกำรน้ ำมันและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยมบีริษัทย่อย ได้แก ่

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) 

4) PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) เพื่อด ำเนินธุรกิจ จัดหำน้ ำมันส ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์
น้ ำมันหล่อลื่น ในประเทศฟิลิปปินส์ (PTTRB ถือหุ้นร้อยละ 100) 

5) PTT Philippines Corporation (PTTPC) เพื่อด ำเนินธุรกิจ จัดหำน้ ำมันส ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่น 
ในประเทศฟิลิปปินส์ (PTTRB ถือหุ้นร้อยละ 100) 
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6) บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (OGPS) เพื่อด ำเนินธุรกิจ Energy Service Solution ในประเทศไทย 
(PTTRB ถือหุ้นร้อยละ 40) 

  บริษทั PTTRM และ PTTRS ด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีกทัง้ในและนอกสถำนีบริกำร
น้ ำมัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. รวม 147 แห่ง สถำนีบริกำร NGV 1 แห่ง และมีร้ำนสะดวกซ้ือ 
(Jiffy) ในสถำนีบริกำรจ ำนวน 147 แหง่ นอกสถำนีบริกำรจ ำนวน 3 แห่ง นอกจำกนี้ยังมีร้ำน Joy (Café convenience) จ ำนวน 5 
แห่ง และซุปเปอร์มำร์เก็ตอีก 1 แห่ง คือ Jiffy Plus Supermarket ที ่The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์ โดยมีสินค้ำ Private Brand ใน
นำม “Jiffy” และด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรด้ำนบคุลำกรส ำหรับปฏิบตัิงำนในสถำนีบริกำรน้ ำมนั 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 และเริ่ม Consolidated งบ

กำรเงินของ Philippines Group และ OGPS ตั้งแต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2557) ในปี 2556 –ปี 2558 เป็นดังนี้ 
           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 43,000 36,840 

รำยได้รวม 43,101 36,947 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 43,163 36,396 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ (62) 550 

 
         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 11,408 12,373 15,078 

หนี้สินรวม 7,126 6,328 6,764 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,282 6,046 8,313 
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2.2.2.3 PTT Philippines Group 
ปตท. ร่วมกับ Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนจ ำนวน 4 บริษัท  ได้แก่ 

บริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL), บริษัท Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI), บริษัท Subic Bay Distribution Inc. 
(SBDI) และ บริษัท Clark Pipeline and Depot Co., Inc. (CPDC) สัดส่วนในกำรถือหุ้นร้อยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษัทขึ้น
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2539 เพื่อด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเช่ำคลังน้ ำมันในเขต Subic Bay ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมำ บริษัท Coastal มีนโยบำยถอนตัวจำกธุรกิจน้ ำมันในต่ำงประเทศ ปตท. จึงได้ซ้ือหุ้นจำก Coastal ทั้งหมด 
เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2546 ปตท.  และได้ปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำร
และเปลี่ยนช่ือบริษัท SBFCI และ SBDI เป็น  PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษัท PTT Philippines 
Corporation (PTTPC) ตำมล ำดับ โดยทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ SBECL ต่อมำเมื่อ ปตท. ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือ
หุ้นของบริษัท PTTTC และ PTTPC อีกครั้ง โดยให้ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRB) เข้ำถือหุ้นบริษัท PTTTC และ 
PTTPC แทนบริษัท SBECL ในสัดส่วนร้อยละ 100 และช ำระค่ำหุ้นทั้งจ ำนวน เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2557 ปัจจุบันบริษัท SBECL 
ปิดกิจกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2559 

(1) กำรจัดหำ 
 จัดหำน้ ำมันส ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่น โดยกำรซ้ือจำก ปตท. และ บริษัท ปตท. ค้ำสำกล จ ำกัด 
(PTTT) 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 กลุ่มบริษัทจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำ สำยกำรบิน อุตสำหกรรม ผู้ค้ำส่ง 
และกำรขำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมันภำยใต้ช่ือ ปตท. ซ่ึงมีปริมำณกำรขำยปี 2556 - ปี 2558 ดังนี้ 

                         หน่วย : ล้ำนลิตร 

ลักษณะธุรกิจ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
น้ ำมันอำกำศยำน 267.13 275.17 305.55 
อุตสำหกรรม 134.72 158.70 198.22 
ผู้ค้ำส่ง 337.97 536.39 476.55 
ขำยปลีก 85.84 101.75 128.12 
น้ ำมันหล่อลื่น 0.98 0.79 1.35 
รวม 826.64 1,072.93 1,109.79 

 ทั้งนี้ในธุรกิจค้ำปลีกบริษัทได้ขยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรน้ ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ ณ วันที่ ปี 2558 บริษัทมี
สถำนีบริกำรทั้งหมด 96 แห่ง  

(3) กำรบริหำร 
 ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทฯประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4 คน และ ที่ปรึกษำชำวฟิลลิปปินส์ จ ำนวน 2 คน 

เป็นผู้บริหำรของ ปตท. ทั้งหมด  
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(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Philippines Group ปี 2556 – ปี 2558 มีดังนี้ 

                                                                                                              หน่วย : ล้ำนเปโซ 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 25,859 24,495 
รำยได้รวม 25,915 24,622 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 25,919 (24,242) 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ (4) 380 

 
          หน่วย : ล้ำนเปโซ 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 10,702 9,343 7,665 
หนี้สินรวม 8,554 7,300 2,858 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,148 2,043 4,807 

 
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 จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเมื่อวันที ่18 กุมภำพันธ ์2540 เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์
หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ล้ำนบำท  

บริษัทมีโรงผสมน้ ำมันหล่อลื่นที่ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นตลอดจนกำรบรรจุผลิตภัณฑ์
และบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย มีระบบควบคุมที่สำมำรถติดตำมกำรท ำงำนได้ในทุกขั้นตอน โรงงำนได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถ
ท ำกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นคุณภำพสูง ตลอดจนกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในภำชนะขนำดเล็ก รวมทั้งติดตั้ง Loading Arm เพื่อท ำกำร
จ่ำยน้ ำมันหล่อลื่นทำงรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทสำมำรถผลิตน้ ำมันหล่อลื่นได้มำกกว่ำ 100 ชนิดและควำมหลำกหลำยของบรรจุ
ภัณฑ์ (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 โดยมีปริมำณกำรผสมและบรรจุในปี 2556 –ปี 2558 เป็น
ดังนี้ 

                                    หน่วย : ล้ำนลิตร 

ผสม/บรรจุ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ผสม 65.13 64.37 68.25 
บรรจ ุ 59.50 49.19 42.69 
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(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท TLBC ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน  4 คน เป็นผู้บริหำรของ ปตท. ทั้งหมด 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ TLBC ในปี 2556 –  ปี 2558 เป็นดังนี้ 
                       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 125 121 
รำยได้รวม 130 125 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 111 102 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 19 23 

 
        หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 375 376 378 
หนี้สินรวม 31 28 24 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 344 348 354 

 

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

8,479 ล้ำนบำท โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ปตท. กับบริษัทผู้ค้ำน้ ำมันในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ  
40.40 เพื่อให้บริกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อ  

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

ลิตรต่อปี มีเส้นทำงเริ่มต้นจำกสถำนีส่งน้ ำมันต้นทำงศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี   ซ่ึงจะรับน้ ำมันจำกโรงกลั่น
น้ ำมันเอสโซ่  โรงกลั่นน้ ำมันไทยออยล์  คลังน้ ำมันของ ปตท. และคลังน้ ำมันของบริษัท ชลบุรี เทอร์มินัล 
จ ำกัด ไปยังปลำยทำงที่คลังน้ ำมันล ำลูกกำและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งน้ ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นกำรได้ขยำยระบบท่อจำกคลังน้ ำมันล ำลูกกำไปยังท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิ ระยะทำงประมำณ 38 กิโลเมตร สำมำรถส่งน้ ำมันอำกำศยำนได้ปริมำณ 3,000 กว่ำล้ำนลิตร
ต่อปี 

 ระบบท่อส่งน้ ำมันมำบตำพุด - ศรีรำชำ เป็นกำรได้ขยำยระบบท่อส่งน้ ำมันจำกศรีรำชำไปเช่ือมต่อยังโรง
กลั่นน้ ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และโรงกลั่นน้ ำมันของบริษัท สตำร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด ที่จังหวัดระยองมีควำมยำวท่อประมำณ 67 กิโลเมตร สำมำรถขนส่งน้ ำมันได้
ประมำณ 7,200 ล้ำนลิตรต่อปี  
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(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 2556 – ปี 2558 เป็นดังนี้  
         
          หน่วย  :  ล้ำนลิตร 

ชนิดของน  ามันทีข่นส่ง ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
Base Gasohol 95 1,241 1,277 1,379 
Base Gasohol 91 1,153 1,282 1,410 
ULG 263 197 180 
ULR 20 - - 
Hi Speed Diesel 7,563 7,496 7,689 
JET A-1 3,277 3,335 3,507 

รวม 13,517 13,588 14,165 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท THAPPLINE ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 10 คน เป็นผู้บริหำรของ ปตท. 3 คน และเป็น
ตัวแทนจำกผู้ถือหุ้นอื่น 7 คน 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ THAPPLINE ในปี 2556 – ปี 2558 เป็นดงันี ้  

       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,224 3,314 
รำยได้รวม 3,347 3,438 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 2,537 2,587 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 810 851 

       หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 31,110 31,671 31,894 
หนี้สินรวม 4,991 4,742 4,641 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 26,119 26,929 27,254 
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2.2.2.8 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 มีทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วจ ำนวน 2,500,000,000 บำท (หุ้นละ 100 บำท) มีวัตถุประสงค์ใน
กำรจัดตั้งบริษัทเพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเก็บและขนถ่ำยเคมีภัณฑ์เหลว น้ ำมัน และก๊ำซส ำหรับลูกค้ำในกลุ่ม ปตท. 

บริษัทฯ ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ และบริกำร รับ-เก็บ-จ่ำย ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทกลุ่ม ปตท. ในเขตพื้นที่นิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยบริษัทเริ่มให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2554  มีท่ำเทียบเรือ 2 ท่ำ Maximum 
Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสำมำรถรองรับผลิตภัณฑ์ผ่ำนท่ำได้สูงสุด 2,000,000 ตันต่อปี ปัจจุบันมี Throughput Rate 800,000 
ตัน/ปี (Utilization 40%) และมีถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวทั้งส้ิน 9 ถัง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ใหบ้ริกำร ได้แก่ Sulfuric Acid, Propylene, 
Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia, LPG, NGL และ Solvent 

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

(กนอ.) ไว้ จ ำนวน 2 สัญญำ ได้แก่ สัญญำอนุญำตให้ใช้พื้นที่เพื่อกำรอุตสำหกรรมนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดที่ 1 ส่วนขยำย เนื้อ
ที่ประมำณ 57.8 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงคลังเก็บสินค้ำเหลว และสัญญำร่วมด ำเนินงำน เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด  

บริษัทฯ มีกำรลงทุนในโครงกำรในปี 2558 ดังต่อไปนี้ 
 โครงกำร Solvent Pipeline เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัทในกลุ่มปตท. ( SAKC - PTTTANK)  ในกำรเพิ่ม

จุดจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงเรือให้กับลูกค้ำ   มีปริมำณกำรให้บริกำรประมำณ 50 ,400 ตันต่อปี เริ่มให้บริกำร 
กรกฎำคม ปี 2558 

 โครงกำร LPG Truck Loading เป็นโครงกำรที่ช่วยเพิ่มจุดจ่ำยผลิตภัณฑ์   LPG ให้กับลูกค้ำในพื้นที่ภำค
ตะวันออกของประเทศไทย (จังหวัดระยอง   จันทบุรี และตรำด ) มีศักยภำพในกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์ประมำณ 
120,000 ตันต่อปี เริ่มให้บริกำร สิงหำคม ปี 2558 

(2) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั PTTTANK ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4 ท่ำน เป็นผู้บรหิำรจำก ปตท. ทั้งหมด 

(3) กำรเงิน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Tank ในปี 2556 – ปี 2558  เป็นดังนี ้
          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 814 864 
รำยได้รวม 850 914 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 522 536 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 328 378 
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          หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 4,495 4,547 4,471 
หนี้สินรวม 1,480 1,265 891 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 3,016 3,282 3,580 

 
2.2.3  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน
ให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับกำรขยำยฐำนกำรค้ำไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก ครอบคลุมกำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์พลำสติก) ตัวท ำละลำยและเคมีภัณฑ์ และสินค้ำโภคภัณฑ์อื่นๆ อำทิ ผลิตภัณฑ์จำกปำล์ม (ตัวอย่ำงเช่น น้ ำมันปำล์มดิบ 
กะลำปำล์ม) และอลูมิเนียม เป็นต้น รวมทั้งให้บริกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำและกำรจัดหำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ เพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจที่มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็นบริษัทกำรค้ำสำกลข้ำมชำติช้ันน ำที่สร้ ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน และ
สร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับประเทศ 
 ด้วยธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำสูง ต้องกำรกำรก ำกับดูแลที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกรำยละเอียด 
หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงวำงระบบควบคุมควำมเสี่ยงในลักษณะ 3 มิติ ซ่ึงเป็นระบบที่ Trading House ช้ันน ำในระดับ
สำกลใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประกอบด้วย 1) กำรควบคุมและก ำกับโดยนโยบำย กล่ำวคือ มีคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแล ก ำหนดกรอบกำรค้ำ/นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำ ควบคุมและติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
2) กำรควบคุมโดยโครงสร้ำงและหน้ำที่ กล่ำวคือ แบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-
Back และใช้กำรตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) และ 3) กำรควบคุมโดยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กล่ำวคือ กำรใช้ระบบ 
Trading Control System ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรปฏิบัติงำน 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 ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ส ำนักงำน
ตัวแทนในเมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading Shanghai Representative Office) และ
ส ำนักงำนตัวแทนในเมืองจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ส่งผลให้หน่วยธุรกิจ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีธุรกรรมกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงๆ มำกกว่ำ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก 
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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 แอลจีเรีย แอฟริกำใต้ และ 
อเมริกำใต้ เป็นต้น 

2)   คอนเดนเสท (Condensate) 
 คอนเดนเสทหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว  เป็นก๊ำซธรรมชำติที่อยู่ในสถำนะก๊ำซเมื่ออยู่ใต้ดินภำยใต้ควำมดัน  แต่จะเปลี่ยน
สถำนะเป็นของเหลวเมื่อถูกน ำขึ้นมำอยู่บนผิวดิน ถือว่ำเป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสทที่ประเทศไทยใช้
ในปัจจุบันนั้นได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศกว่ำร้อยละ 91 และที่เหลือน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบันโรงกล่ันน้ ำมัน
ได้ใช้คอนเดนเสทมำกลั่นโดยตรงหรือผสมกับน้ ำมันดิบเพื่อใช้กลั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเหมือนกับกำรกลั่นด้วยน้ ำมันดิบชนิดเบำ  

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 

 ผลิตภัณฑ์จำกปำล์ม อำทิ น้ ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil) น้ ำมันปำล์มส ำเร็จรปู (Refined Palm Oil) 
และ กะลำปำล์ม (Palm Kernel Shell) 

 อะลูมิเนียม (Aluminium) 
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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 สงขลำ มโนรำห์ และนงเยำว์ โดย 
ปตท. จะซ้ือน้ ำมันดิบในประเทศบำงส่วนจำกผู้ได้รับสัมปทำนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบดังกล่ำวให้กับโรงกลั่นน้ ำมันใน
ประเทศ  

(2) กำรจัดหำและกำรค้ำน้ ำมันดิบจำกแหล่งต่ำงประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบให้โรงกล่ันในประเทศ รวมถึงกำรด ำเนินกำรขนส่งให้บำงส่วน โดยโรงกลั่นที่ ปตท. 

จัดหำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทให้ทั้งหมดได้แก่ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จ ำกัด) มหำชน (PTTGC)  บริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) และจัดหำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทบำงส่วน
ให้แก่ บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC) และบริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP) ซ่ึงปริมำณกำร
จัดหำจะขึ้นอยู่กับกำรเสนอรำคำ กำรประมูล และเงื่อนไขทำงกำรค้ำต่ำงๆ 

ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบเพื่อน ำเข้ำให้แก่โรงกลั่นน้ ำมันในประเทศ โดยคิดเป็นปริมำณทั้งสิ้นเฉลี่ยประมำณร้อย
ละ 61 ของปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อกำรกลั่นของโรงกลั่นน้ ำมันทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยังท ำหน้ำที่เป็น Trading Arm 
ให้กับ ปตท.สผ. ส ำหรับน้ ำมันดิบทั้งในและต่ำงประเทศที่ ปตท.สผ. เข้ำร่วมลงทุน 

นอกจำกกำรจัดหำน้ ำมันดิบต่ำงประเทศเพื่อน ำเข้ำมำผลิตในประเทศไทย แล้ว ปตท. ได้มีกำรซ้ือขำยน้ 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 
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ปริมำณคอนเดนเสทที่เหลือสำมำรถขำยให้แก่โรงกลั่นน้ ำมันในประเทศได้ ปัจจุบัน ปตท. ได้ขำยคอนเดนเสทส่วนหนึ่งให้กับ
โรงกลั่นไทยออยล์ และโรงกลั่นบำงจำก  หรือหำกคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีกำรน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เช่น 
พม่ำ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

 ปริมาณการจดัหาน  ามันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท.  

                                                                                                                                                                                          หน่วย : ล้ำนบำร์เรล 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ที่มำ : ปตท. 

2)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์น้ ำมันส ำเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

       ด ำเนินกำรจัดหำ น ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำระหว่ำงประเทศส ำหรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป น้ ำมันกึ่งส ำเร็จรูป  
และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำ ของ ปตท. ตลอดจนกำรวิเครำะห์หำโอกำสในกำรท ำกำรค้ำ กำร
แลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ปตท. จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกินควำม
ต้องกำรใช้ในประเทศเพื่อกำรส่งออกจำกโรงกล่ัน โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมกลไกตลำดและกำรแข่งขัน  

  นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ในประเทศและกำรส่งออก
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  ปัจจุบัน ปตท. มีศักยภำพในกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก โดยรำคำซ้ือขำยจะเป็นไปตำมรำคำตลำดโลก  

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

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

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

น้ ำมันดิบในประเทศ 36.6 10.9 38.6 12.5 44.9 12.8 
คอนเดนเสทในประเทศ 33.1 9.9 34.2 11.1 34.9 9.9 
น ำเข้ำน้ ำมันดิบ 147.2 44.0 158.0 51.2 186.1 52.9 
น ำเข้ำคอนเดนเสท 13.0 3.9 10.4 3.4 10.3 2.9 
กำรค้ำน้ ำมันดิบ/  คอน
เดนเสทระหว่ำง
ประเทศ 

104.5 31.2 67.3 21.8 75.3 21.5 

รวมทั งสิ น 334.4 100.0 308.5 100.0 351.5 100.0 
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                6)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์อื่นๆ 

        มีกำรขยำยธุรกรรมกำรค้ำน้ ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil)  น้ ำมันปำล์มส ำเร็จรูป (Refined Palm Oil) กะลำปำล์ม 
(Palm Kernel Shell) และอะลูมิเนียม (Aluminium) เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำในผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยมำกย่ิงขึ้น โดยกำรใชอ้งค์
ควำมรู้และเครือข่ำยทำงกำรค้ำปิโตรเลียมและ 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 ำกำรค้ำและควำมผันผวนของรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 2)  จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ (International Chartering) 

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

2.2.3.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหวา่งประเทศ  (International Trading)  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีมูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  รวมมูลค่ำทั้งส้ิน  

771,314 ล้ำนบำท  
 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลิตภณัฑ์ 
 

ผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 

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 
(ล้านลิตร) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ       
- น้ ำมันดิบ 962,386 45,612 849,370 41,739 543,278 48,436 

- คอนเดนเสท 154,335 7,549 148,566 7,297 82,469 7,439 
- น้ ำมันส ำเร็จรูป   292,113 15,302 299,163 15,863 110,482 9,630 

- ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 82,664 3,173 66,640 2,800 35,085 2,472 
รวมธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 

1,491,498 71,636 1,363,739 67,699 771,314 67,977 

    ที่มำ: ปตท. 
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  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 ำนักงำนตัวแทนเมืองเซี่ยงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading 
Shanghai Representative) ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกำรค้ำและข้อมูลทำงกำรตลำดในสำธำรณรัฐประชำชนจีนและภูมิภำคใกล้เคียง 
และส ำนักงำนตัวแทนกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนี เซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ท ำหน้ ำที่
ประสำนงำนกำรค้ำและข้อมูลทำงกำรตลำดในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภำคใกล้เคียง 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTT และบริษทัย่อย ป ี2556 –  ปี 2558 เป็นดงันี ้

           หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2557 ปี 2558 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 11,646 7,361 
รำยได้รวม 11,649 7,380 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 11,634 7,346 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 15 34 

        หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 1,653 1,331 1,536 
หนี้สินรวม 1,654 1,317 1,488 

ส่วนของผู้ถือหุน้ (1) 14 48 

  2.2.4 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่  

ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นผ่ำนบริษัทในเครือซ่ึง ปตท . มีกำรท ำธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป โดย
บริษัทที่ ปตท. เข้ำร่วมลงทุน มีดังนี้ 

1. บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 

2. บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) /1 

3. บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) /2  

4. บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
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5. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

6. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 

7. บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 

8. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 

9. บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 

10. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด 

11. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 

หมำยเหตุ       /1  เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC)  ต่อ
ประชำชนทั่วไป พร้อมกับ SPRC ที่จ ำหน่ำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC 
ลดลงจำกร้อยละ 36 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เหลือร้อยละ 5.4 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้
หุ้น SPRC ได้เข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 8 ธันวำคม 2558   

 /2  ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้น BCP ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดใหแ้ก่ กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสงัคม  
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 

2.2.4.1 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 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนที่เหลือเป็นนักลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในสัดส่วนร้อยละ 50.90  

TOP ตั้งอยู่ที่อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2507 ด้วยก ำลังกำรกลั่น  
น ้ำมันดิบเริ่มแรก 35,000 บำร์เรลต่อวัน หลังจำกนั้นได้มีกำรลงทุนพัฒนำและขยำยก ำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องจนในปี 2550  
มีก ำลังกำรผลิตที่ 220,000 บำร์เรลต่อวัน จำกนั้นในเดือนมิถุนำยน 2550 TOP มีก ำลังกำรกลั่นเพิ่มขึ้นจำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำร Hot Oil ซ่ึงท ำกำรเชื่อมโยงให้ระบบของ TLB ส่งควำมร้อนมำเพิ่มอุณหภูมิของน้ ำมันดิบให้สูงขึ้นก่อนเข้ำสู่หน่วยกลั่น
ที่ 1 ท ำให้ก ำลังกำรกลั่นของ TOP เพิ่มขึ้นอีกประมำณ 5,000 บำร์เรลต่อวันเป็น 225,000 บำร์เรลต่อวัน และในเดือนธันวำคม 
2550 กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหน่วยกล่ันส่วนขยำยเพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตของหน่วย CDU-3 แล้วเสร็จ ท ำให้ปัจจุบัน TOP มีก ำลัง
กำรกล่ันเพิ่มเป็น 275,000 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 22 ของก ำลังกำรกล่ันน้ ำมันดิบทั้งหมดของประเทศ ทั้งนี้ TOP จัดว่ำเป็น
โรงกล่ันหลักซ่ึง ปตท. จะใช้เป็นฐำนกำรผลิตเชิงพำณิชย์เพื่อสนับสนุนกำรตลำดของธุรกิจน้ ำมันของ ปตท. 

(1) กำรผลิต 
TOP จัดเป็นโรงกล่ันที่มีศักยภำพทำงด้ำนกำรผลิตสูง มีควำมคล่องตัวในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและกำร

เลือกใช้น้ ำมันดิบ สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่มีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์สูง โดยมีกระบวนกำรผลิตที่หลำกหลำยคือ  
มีหน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สำมำรถกล่ันน้ ำมันเตำให้เป็น
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันอำกำศยำน  และน้ ำมันเบนซินได้เพิ่มขึ้น กำรผลิตของ  TOP จะใช้น้ ำมันดิบที่จัดหำจำกทั้งภำยนอกและ
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ภำยในประเทศ โดยแหล่งภำยนอกประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเข้ำจำกแหล่งตะวันออกกลำงผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเล ส ำหรับ
แหล่งภำยในประเทศจะขนส่งทำงรถไฟและทำงเรือ ทั้งนี้กำรเลือกใช้น้ ำมันดิบจะขึ้นอยู่กับรำคำและผลตอบแทนที่จะได้รับ  

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 โดย ปตท. ต้องเสนอชนิดและปริมำณของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำร ซ่ึงต้องเป็นปริมำณอย่ำงน้อยร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำรกลั่น และ TOP จะแจ้งให้ทรำบถึงชนิดและปริมำณ
ผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถส่งมอบให้ ปตท. ได้ภำยในเวลำที่ตกลงกัน นอกจำกนี้ ปตท. มีสิทธิพิเศษตำมสัญญำที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์  
ณ รำคำตลำดในขณะนั้นก่อนลูกค้ำรำยอื่นในปริมำณสูงสุดร้อยละ 100 ของก ำลังกำรผลิต ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ 
POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์ของ TOP เพื่อกำรจ ำหน่ำยในตลำดภำยในประเทศให้ได้มำกที่สุด และ  TOP ต้อง
ตั้งเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรของ ปตท. ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของ TOP ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ทั้งใน
เชิงพำณิชย์และในทำงเทคนิค รวมถึงเงื่อนไข และข้อก ำหนดของกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูปของ TOP   

สัญญำ POCSA สำมำรถถูกยกเลิกโดยที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งได้แจ้งควำมจ ำนงดังกล่ำวให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ POCSA  

ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสังคม TOP ได้มีกำรด ำเนินโครงกำร
ที่ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้ำนมลพิษ 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   

ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ TOP มีก ำลังกำรกลั่นและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่นที่เกิดจำกกำรน ำน้ ำมันดิบเข้ำกลั่น 
ดังนี้ 

หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

 
 

ก ำลัง 
กำรกลั่น
น้ ำมันดิบ 

ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 

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) 

275 280 102 269 98 296 108 

        หมำยเหตุ : ปี 2556 หยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยสำรเร่งปฏิกิริยำที่ 1 (CCR-1) ระหว่ำงวันที่ 21-31 มกรำคม 2556 และหยุดซ่อมบ ำรุง
หน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่ 2 (CDU-2) รวมทั้งหน่วยก ำจัดสำรปนเปื้อนในน้ ำมันเบนซินที่ 2 (HDT-2) ระหว่ำงวันที่ 5-20 พฤษภำคม 2556 
และหน่วยเพ่ิมออกเทนด้วยสำรเร่งปฎิกิริยำที่ 2 (CCR-2) ระหว่ำงวันที่ 1-21 พฤษภำคม 2556 

 ปี 2557 หยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผนในหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบหน่วยที่ 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) หน่วยเพิ่มออกเทนด้วย
สำรเร่งปฏิกิริยำหน่วยที่ 1 (Continuous Catalyst Regeneration Platformer Unit - 1: CCR-1) และหน่วยย่อยอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยผลิต
สำรอะโรเมติกส์ตั้งแต่กลำงเดือนมิถุนำยนถึงปลำยเดือนกรกฎำคม 2557 

(2)   กำรจ ำหน่ำย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 TOP มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมำณร้อยละ 80 และส่งออกประมำณ
ร้อยละ 20 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 53 

หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

 ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

  สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

296 84/16 289 83/17 313 80/20 

(3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรของ TOP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน โดยมีกรรมกำรที่เป็น
กรรมกำร/ผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 3 คน ซ่ึงรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ของ TOP  

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ TOP ในปี 2556 - 2558 เป็นดังนี ้
                                                                                                                         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2557/4 ปี 2558 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 390,090 293,569 
รำยได้รวม /1  396,018 297,316 
ค่ำใช้จ่ำยรวม /2  399,857 284,812 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/3  (4,140) 12,181 

 
                       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2556/4 ปี 2557/4 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 209,602  193,607 192,166 
หนี้สินรวม 113,681  105,763 95,157 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 95,921 87,844 97,009 

 
/1 รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกจิกำรที่ควบคุมร่วมกัน ป ี2556 จ ำนวน 533 ล้ำนบำท ปี 2557 จ ำนวน 630 ล้ำนบำท 

และ ป ี2558 จ ำนวน 712 ล้ำนบำท   
/2 รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้)  ปี 2556 จ ำนวน 1,158 ล้ำนบำท ปี 2557 จ ำนวน (920)  ล้ำนบำท และ ป ี2558 จ ำนวน 1,597  

ล้ำนบำท  และต้นทุนทำงกำรเงิน ป ี2556 จ ำนวน 3,786 ล้ำนบำท  ป ี2557 จ ำนวน 3,966  ล้ำนบำท บำท และ ป ี2558 จ ำนวน 3,435  
ล้ำนบำท   

/3   ก ำไร(ขำดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยก ำไร(ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม ปี 2556 จ ำนวน 460 ล้ำนบำท  ปี 2557 จ ำนวน 301 ล้ำนบำท และ ปี 2558 จ ำนวน 323 ล้ำนบำท   

/4   ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 TOP ถือปฏบิัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม โดยกำรเปลี่ยนแปลงนี้ได้ท ำกำร
ปรับปรุงย้อนหลังในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินปี ณ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2557 ทั้งนี้งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบนี้ ไม่ได้ปรับปรุงผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำว 
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(5) กำรจัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรจัดหำเงนิกู้  
 TOP ได้มีกำรบริหำรกำรเงินของบริษัทในเครือในเชิงบูรณำกำร เพื่อลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินและส่งผลให้

สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินได้  นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรกระจำยแหล่งเงินกู้ สกุล
เงินกู้และประเภทอัตรำดอกเบี้ยให้เหมำะกับโครงสร้ำงธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเสี่ยงและต้นทุนกำรเงินที่แข่งขันได้เป็น
หลัก  

 ในด้ำนกำรบริหำรกำรเงินของ TOP และบริษัทในเครือนั้นได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรกระแสเงินสดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงเงินทุนให้มีควำมเหมำะสม ซ่ึงมีทั้งกำรปรับเงื่อนไขกำรกู้เงิน กำรกระจำยแหล่งเงินทุน 
เช่น กำรออกหุ้นกู้เพื่อขำยนักลงทุนสถำบัน กำรเตรียมวงเงินส ำรองจำกสถำบันกำรเงิน และกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินระยะส้ัน 
ทั้งนี้ เพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน  นอกจำกนี้  TOP ยังให้ควำมส ำคัญกับระเบียบวินัยทำงกำรเงิน 
(Financial Discipline) เนื่องจำกเป็นสิ่งจ ำเปน็อย่ำงยิ่งยวดในกำรบริหำรกิจกำรท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจเช่นในปัจจุบัน 
และมุ่งเน้นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนสถำบันในตลำดทุนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้นักลงทุนมีควำมมั่นใจและเช่ือถือใน
กำรด ำเนินงำน 

 TOP ได้มีกำรออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน จ ำนวน 350 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อำยุของ   
หุ้นกู้ 10 ปี ประเภทช ำระคืนเงินต้นครั้งเดียว ซ่ึงครบก ำหนดช ำระคืนเงินต้นในวันที่  9 มิถุนำยน 2558 และหุ้นกู้สกุลเงินบำทชนิด
ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 3 ชุด จ ำนวนรวม 13,000 ล้ำนบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอน ปี 2560 จ ำนวน 2,500 ล้ำนบำท  
ปี 2565 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท และ ปี 2570 จ ำนวน 7,500 ล้ำนบำท และในปี 2556 TOP ได้ออกหุ้นกู้จ ำนวน 1,000 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ แบ่งเป็น หุ้นกู้ระยะเวลำไถ่ถอน 10 ปี จ ำนวน 500 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และหุ้นกู้ระยะเวลำไถ่ถอน 30 ปี จ ำนวน 500  
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
 ในปี 2557 TOP ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบำทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ  4 ชุด จ ำนวนรวม 15,000  
ล้ำนบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท ปี 2562 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ปี 2564 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท  
และในปี 2567 จ ำนวน 7,000 ล้ำนบำท 

(6) กำรขยำยและพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ 

6.1 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 โครงกำรผลิตสำร Linear Alkyl Benzene (LAB) ของบจ. ลำบิกซ์ ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง บจ. ไทย

พำรำไซลีน และบริษัทมิตซุย แอนด์ คัมปนี จ ำกัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในวันที่ 11 กรกฎำคม 2556 โดยมีสัดส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ตำมล ำดับ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตสำร LAB ขนำดก ำลังกำรผลิต 
100,000 ตันต่อปี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้สำรเบนซิน และน้ ำมัน Kerosene ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์
จำกเครือไทยออยล์เป็นวัตถุดิบหลัก ซ่ึงสำร LAB ที่ผลิตขึ้นนี้เป็นส่วนประกอบหลักในกำรผลิตสำรซัก
ล้ำง บจ. ลำบิกซ์ได้เลือกใช้กระบวนกำรผลิตที่ทันสมัยที่สุดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของบริษัท UOP 
Limited Liability Company โดยเช่ือมต่อกระบวนกำรผลิตทั้งหมดเข้ำกับกระบวนกำรผลิตหลักของเครือ
ไทยออยล์ ท ำให้ เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรสูงสุด เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(Competitiveness) โดยใช้เงินลงทุนรำว 12,000 ล้ำนบำท  

 สำร LAB ที่ผลิตขึ้นจะช่วยทดแทนกำรน ำเข้ำของประเทศไทยที่มีกำรน ำเข้ำสูงถึงรำว 72,000 ตันต่อปี บจ. 
ลำบิกซ์ ยังสำมำรถส่งออกผลิตภัณฑ์จำกก ำลังกำรผลิตส่วนที่เหลือไปยังภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ง
ขณะนี้ยังเป็นผู้น ำเข้ำสุทธิ เนื่องจำกปัจจุบันมีโรงงำนผลิตสำร LAB เพียงแห่งเดียวในภูมิภำคนี้  ซ่ึงไม่
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เพียงพอต่อควำมต้องกำรที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีตำมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยมั่นใจว่ำโครงกำรผลิตสำร 
LAB นี้จะช่วยเสริมศักยภำพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงกำรผลิต และส่งออกสำรซักล้ำงของภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะนี้โครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง และคำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 เพื่อรองรับกำรเปิดตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

 โครงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ศรีรำชำ ไทยออยล์ได้ศึกษำโครงกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง 
และโลจิสติกส์ในพื้นที่ศรีรำชำร่วมกับ บมจ. ปตท. โดยแบ่งกำรศึกษำออกเป็น 3 โครงกำรย่อย ดังนี้ 

1. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันอำกำศยำน โดยกำรปรับปรุงระบบท่อส่งเพื่อเพิ่ม
ช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันอำกำศยำนไปยังสถำนีจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงรถของบริษัท ชลบุรี
เทอร์มินัล จ ำกัด แทนกำรจ่ำยออกทำงท่ำเรือ ซ่ึงจะเพิ่มควำมยืดหยุ่น และช่วยลดต้นทุนกำรขนส่ง
โดยรวมของกลุ่ม ปตท. โดยโครงกำรนี้มีมูลค่ำกำรลงทุนรำว 60 ล้ำนบำท ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน   ไตรมำสที่ 1 ปี 2559 

2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ่ำยสำรพำรำไซลีน โดยกำรสร้ำงท่อเส้นใหมเ่พื่อจ่ำยผลิตภัณฑ์ไปยงั
เรือขนำดใหญ่ (10,000 ตันบรรทกุ) ที่ท่ำเรือของคลัง ปตท. ศรีรำชำ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มช่องทำงและ
รูปแบบกำรจัดจ ำหน่ำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยขึ้น โดยมีมูลค่ำกำรลงทุน
ของบรษิัทรำว 112 ล้ำนบำท ขณะนี้ โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 
2559 ทั้งนี้ TOP ได้ลงนำมในสัญญำกำรให้บริกำรใช้ท่ำเทียบเรือและสูบถ่ำยผลิตภัณฑ์พำรำไซลีน
ผ่ำนท่อกับ ปตท.  เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2558 

3. โครงกำรขยำยสถำนีจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงรถ เพื่อเพิ่มก ำลังกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์ทำงรถจำก 10 ล้ำนลิตรต่อ
วัน เป็น 15 ล้ำนลิตรต่อวัน ซ่ึงนอกจำกจะช่วยรองรับควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นในอนำคตแล้ว  ยังช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจ่ำยน้ ำมันให้มีควำมรวดเร็วและคล่องตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยใช้เงินลงทุนใน
ส่วนของ TOP รำว 1,870 ล้ำนบำท หลังกำรขยำยงำนแล้วเสร็จในรำวไตรมำสที่ 1 ปี 2560 สถำนีจ่ำย
ผลิตภัณฑ์ทำงรถของ TOP จะเป็นสถำนีที่มีขนำดใหญ่ และมีประสิทธิภำพสูงสุดในภำคตะวันออก
ของประเทศไทย 

 โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำระบบ Cogeneration แห่งใหม่ภำยใต้โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) : TOP 
มีกลยุทธ์กระจำยควำมเสี่ยงกำรลงทุนจำกกำรด ำเนินธุรกิจโรงกล่ันน ้ำมันและปิโตรเคมี ซ่ึงมีควำมผันผวน
ทำงวัฏจักรธุรกิจไปยังธุรกิจผลิตไฟฟ้ำที่มีโครงสร้ำงรำยได้ที่แน่นอน ควำมเสี่ยงต ่ำ และยังช่วยเสริมควำม
มั่นคงในกำรจัดหำไฟฟ้ำและไอน ้ำของเครือไทยออยล์ด้วย โดยในปี 2554 TOP ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้ำภำยใต้โครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก  SPP ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญำระยะยำวหรือ
ประเภท Firm ขนำดก ำลังกำรผลิต 90 เมกะวัตต์ จ ำนวน  2 โครงกำรเงินลงทุนโครงกำรคิดเป็นมูลค่ำ
ประมำณ 12,000 ล้ำนบำท โครงกำรฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยมีควำมคืบหน้ำกว่ำร้อยละ 97.83 
และมีก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2559 ส ำหรับโครงกำรที่ 1 และวันที่ 1 มิถุนำยน 
2559 ส ำหรับโครงกำรที่ 2 

6.2 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงศึกษำควำมเป็นไปได้ 

 โครงกำรพลังงำนสะอำดของ TOP : กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น ้ำมัน
ส ำเร็จรูปในภำคขนส่งและกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งควำมตระหนักใน
ควำมรับผิดชอบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและส่ิงแวดล้อมจำกปัญหำโลกร้อน เครือไทยออยล์
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จึงด ำเนินกำรศึกษำโครงกำรพลังงำนสะอำด (Clean Fuel Project) เพื่อเพิ่มมูลค่ำน้ ำมันเตำให้เป็นน้ ำมัน
ส ำเร็จรูปที่มีมูลค่ำสูงขึ้นและมีปริมำณก ำมะถันต่ ำลงเพื่อลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยกำรศึกษำ
ครอบคลุมกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ช่วยลด
ต้นทุนกำรผลิต รวมทั้งยังเพิ่มโอกำสในกำรรองรับวัตถุดิบที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งนี้ น้ ำมัน
ส ำเร็จรูปที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจะเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ และสำมำรถส่งออกไปยังกลุ่ม
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่มีอุปสงค์สูง ขณะนี้โครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรออกแบบทำง
วิศวกรรม เพื่อประเมินงบประมำณกำรลงทุนที่เหมำะสม 

 โครงกำรขยำยธุรกิจด้ำนสำรละลำย และโครงกำรผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty Product) ของ บริษัท     
ท็อป โซลเว้นท์ : เครือไทยออยล์ โดยบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสำรท ำละลำยขนำดก ำลัง
กำรผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศ และบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด มีแผนงำนในกำรพัฒนำสำรท ำละลำย 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้เฉพำะกลุ่ม (Niche Product) รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขยำยชนิดของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ นอกจำกนั้นยังมีแผนงำนในกำรขยำยธุรกิจ และช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยไปยังต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งได้ท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์กลุ่มโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ซ่ึง
เป็นผลิตภัณฑ์หลักให้เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty Product) ที่มีมูลค่ำสูงขึ้น โดยกำรศึกษำดังกล่ำว
ครอบคลุมกำรเพิ่มมูลค่ำทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ำมันเบำ (Light Product) และกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ ำมันหนัก 
(Heavy Product) เพื่อพัฒนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เคมี น้ ำมันยำงสะอำด ผลิตภัณฑ์ส ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร
และยำ ตลอดจนผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด 

 โครงกำรขยำยกองเรือของ บจ. ไทยออยล์มำรีน :  บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด มุ่งเน้นที่จะเป็นผูน้ ำด้ำน
กองเรือขนำดใหญ่ในกลุ่ม ปตท. และในระดบัภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของตลำด
พลังงำน ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยมีแผนในกำรจัดหำเรือต่ำง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นฐำนส ำคัญในกำร
สนับสนุนกำรเตบิโตของกลุ่ม ปตท. และเครือไทยออยล์อย่ำงยั่งยนื อีกทั้งเป็นส่วนสนับสนุนกำรขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และธุรกิจเรือ Offshore ส ำหรับลูกค้ำกลุ่มส ำรวจและขุดเจำะในภูมิภำค เพื่อ
ควำมมั่นคงของพลังงำนไทยอีกดว้ย 

 โครงกำรศึกษำขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศของ บมจ.ไทยออยล์ : เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้น ำในกำร
ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรกล่ันและปิโตรเคมีระดับภูมิภำค TOP มีแผนงำนเพื่อขยำยกำรลงทุนในกิจกำรส่วนที่
มีควำมช ำนำญไปยังต่ำงประเทศ โดยในเบื้องตน้มุ่งเน้นในประเทศกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
(AEC) ซ่ึงมีศักยภำพทำงกำรเติบโตสูงเป็นหลัก TOP ได้เข้ำศึกษำหำแนวทำงกำรลงทุนธุรกจิพลังงำนใน
ประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์อย่ำงต่อเนื่องโดยได้รบัคดัเลือกให้ร่วมเป็นคณะท ำงำนในกำร
พัฒนำแผนกำรศึกษำโรงกล่ันแหง่ใหม่ในประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ภำยใต้กรอบควำม
ร่วมมือด้ำนพลังงำนระหว่ำงกระทรวงพลังงำนประเทศไทยและกระทรวงพลังงำนประเทศสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ ซ่ึงมีกำรลงนำมเมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2558 อีกด้วย ประเทศ สำธำรณรัฐ
อินโดนเีซียเป็นอีกหนึ่งในประเทศประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่มศีักยภำพในกำรเติบโตสูง TOP ได้
ท ำกำรศึกษำควำมเปน็ไปได ้ เพื่อหำแนวทำงในกำรลงทนุที่เหมำะสมทั้งในส่วนธุรกิจกำรกล่ันน้ ำมัน 
ปิโตรเคมี ตลอดจนธุรกิจอืน่ๆ ที่เกื่ยวเนื่องนอกจำกนี้ TOP มีแผนศึกษำกำรขยำยธุรกิจในประเทศ
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม อำทิเช่น กำรขยำยงำนบรษิัท ท็อป โซลเว้นท์ เวียดนำม จ ำกัด ตลอดจน
กำรต่อยอดไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกด้วย 
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 โครงกำรขยำยธุรกิจอื่น ๆ ของ บมจ.ไทยออยล์ : ภำยใต้ภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจในปัจจุบัน กำรขยำย
ธุรกิจ หรือกำรหำรูปแบบกำรท ำธุรกิจใหม่ ๆ  เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่ง และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 
มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำก TOP จึงมีแผนงำนที่จะขยำยธุรกิจทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ทั้งด้วยกำร
แสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรเข้ำซ้ือกิจกำร (Merger & Acquisition : M & A) โดยมุ่งเน้น
ธุรกิจที่จะสำมำรถประสำนประโยชน์ (Synergy) สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) รวมถึงกำรมองหำธุรกิจ 
หรือรูปแบบกำรท ำธุรกิจใหม่ ๆ โดยต่อยอดจำกควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์เพื่อก้ำวสู่กำร
เป็นผู้น ำในธุรกิจอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
2.2.4.2 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) (SPRC)  

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจกำรกลั่นน้ ำมันเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออก 
ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2539 ปัจจุบันมีก ำลัง
กำรกล่ัน 165,000 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของก ำลังกำรกล่ันทั้งหมดของประเทศ 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 ปตท. เสนอขำยหุ้น SPRC เสร็จสิ้น ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC ลดลงจำกร้อยละ 
36 เหลือ ร้อยละ 5.4 และไดด้ ำเนนิกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมัญ SPRC ตอ่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (IPO) เมื่อวันที่ 8  ธ.ค. 2558  อันเปน็กำรปฏบิัติตำมเงื่อนไขในสัญญำจัดสร้ำงและประกอบกิจกำรโรงกล่ันปิโตรเลียม 

(1) กำรผลิต 

SPRC จัดเป็นโรงกลั่นที่มีศักยภำพสูงในกำรผลิตแห่งหนึ่ง มีควำมคล่องตัวในกำรเลือกใช้น้ ำมันดิบและสำมำรถ
ผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่มีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์สูง โดยมีกระบวนกำรผลิตที่มีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ที่สำมำรถกลั่นน้ ำมันเตำให้เป็นน้ ำมันเบนซินและน้ ำมันดีเซลได้เพิ่มขึ้น กำรผลิตของ SPRC จะใช้น้ ำมันดิบที่จัดหำทั้ง
จำกภำยในและภำยนอกประเทศ 

ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ SPRC มีก ำลังกำรกลั่นและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกล่ันที่เกิดจำกกำรน ำน้ ำมันดิบเข้ำกลั่น 
ดังนี้ 
 
                                                                                                                                                                                      หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

 
 

ก ำลัง 
กำรกลั่น
น้ ำมันดิบ 

ปี 2556  ปี 2557 9 เดือน ปี 2558 
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) 

165 161 98 141 85 164 99 

ข้อมูลของ SPRC เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เนื่องจำก เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้น SPRC ต่อประชำชน
ทั่วไป พร้อมกับ SPRC ที่จ ำหน่ำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC ลดลงจำกร้อยละ 36 ของ
จ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เหลือร้อยละ 5.4 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทัง้นี้หุ้น SPRC ได้เข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 8 ธันวำคม 2558   

หมำยเหตุ : ปี 2556 หยุดซ่อมบ ำรุงหน่วยกลั่น RFCCU วันที่  20-24 มิถุนำยน 2556 เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 5 วัน 
                   ป ี2557  หยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ในวันที่ 8 กุมภำพันธ์  – 18 มีนำคม เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 39 วัน และ หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลั่น    
                                 RFCCU วันที่ 1 มถิุนำยน – 3 มถิุนำยน เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 3 วัน 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 58 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 

SPRC ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปทั้งในและต่ำงประเทศ  นอกจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมัน
ส ำเร็จรูปแล้ว SPRC ยังมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่น ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรไพลีน แนฟธำชนิด
เบำและรีฟอร์เมทอีกด้วย 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 SPRC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์ในประเทศประมำณร้อยละ 86 และส่งออกประมำณ
ร้อยละ 14 ของปริมำณกำรจ ำหนำ่ยทั้งหมด 

หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

ปี 2556 ปี 2557 9 เดือน ปี 2558 

 ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

  สัดส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
ในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

181 81/19 163 83/17 185 86/14 

ข้อมูลของ SPRC เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เนื่องจำก เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้น SPRC ต่อประชำชนทั่วไป 
พร้อมกับ SPRC ที่จ ำหน่ำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC ลดลงจำกร้อยละ 36 ของจ ำนวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เหลือร้อยละ 5.4 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้หุ้น SPRC ได้เข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยวันแรกในวันที่ 8 ธันวำคม 2558   

 (3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำร SPRC ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 9 คน เปน็ผูบ้รหิำรจำก ปตท. 2 
คน  จำกบรษิัทในเครือของเชฟรอน  4 คน และกรรมกำรอิสระ 3 คน 

 (4)  ผลกำรด ำเนินงำนของ SPRC ในปี 2556 –  9 เดือน ปี 2558 เป็นดังนี ้
                                                                                                                             หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2557 9 เดือน ปี 2558 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  229,325 138,317 
รำยได้รวม  230,489 138,997 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)/1  236,856 132,615 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  (6,367) 6,382 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2556 ปี 2557 9 เดือน ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 90,693  68,477 65,502 
หนี้สินรวม 37,722  23,634 32,248 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 52,970  44,843 33,254 

ข้อมูลของ SPRC เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 เนื่องจำก เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้น  SPRC  ต่อ
ประชำชนทั่วไป พร้อมกับ SPRC ที่จ ำหน่ำยหุ้นต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC ลดลงจำก
ร้อยละ 36 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เหลือร้อยละ 5.4 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้หุ้น SPRC ได้เข้ำท ำกำร
ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 8 ธันวำคม 2558     
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/1     รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้)  ปี 2556 จ ำนวน 792 ล้ำนบำท ปี 2557 จ ำนวน (1,442)  ล้ำนบำท และ 9 เดือน ปี 2558  
จ ำนวน 1,863 ล้ำนบำท 

2.2.4.3 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจหลัก

เกี่ยวกับกำรบริหำรโรงกลั่นน้ ำมันและจ ำหน่ำยน้ ำมันส ำเร็จรูปผ่ำนสถำนีบริกำรภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของ BCP โดยจ ำหน่ำย
ให้ผู้ใช้ในภำคขนส่ง สำยกำรบิน เรือเดินสมุทร ภำคก่อสร้ำง ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนผู้ค้ำน้ ำมันรำย
ใหญ่ รำยเล็ก และลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปรวมทั้งด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงำนทดแทนรวมทั้งกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์และก้ำวเข้ำสู่กำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศอีกด้วย  โดยโรงกลั่นน้ ำมันของ BCP 
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ในนำมบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2528 
ปัจจุบันมีก ำลังกำรกลั่น 120,000 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของก ำลังกำรกลั่นทั้งหมดของประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ได้ท ำกำร
จ ำหน่ำยหุ้นในบริษัทบำงจำกที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 
30 เมษำยน 2558  

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

โดยโครงกำรดังกล่ำวใช้เทคโนโลยี Hydrocracking ซ่ึงเป็นกระบวนกำรแปลงน้ ำมันชนิดหนัก บำงส่วน (น้ ำมันเตำ) ให้เป็นน้ ำมัน
ชนิดเบำ (น้ ำมันเบนซินและดีเซล) ที่มีมูลค่ำสูง ซ่ึงจะท ำให้ BCP ยกระดับจำก Simple Refinery เป็นโรงกลั่นประเภท Complex 
Refinery และเพิ่มศักยภำพในกำรท ำก ำไรในระยะยำว นอกจำกนี้ BCP ได้มุ่งเน้นในเรื่องของระบบควำมปลอดภัยและระบบ
ป้องกันมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นโรงกลั่นที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรผลิตของ BCP จะใช้
น้ ำมันดิบที่จัดหำจำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ BCP มีก ำลังกำรกลั่นและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่นที่เกิดจำกกำรน ำน้ ำมันดิบเข้ำกลั่น 
ดังนี้ 

หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

 
 

ก ำลัง 
กำรกลั่น
น้ ำมันดิบ 

ปี 2556  ปี 2557 ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 

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) 

120  102  85 84 70 109 91 

ข้อมูลของ BCP เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษัทบำงจำกที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดให้แก ่
กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 
หมำยเหตุ : ปี 2557 หยุดซ่อมบ ำรุงโรงกลั่นตำมแผนกำรหยุดซ่อมบ ำรุงประจ ำปีรวมถึงมีกำรเปลี่ยนหอกลั่นใหม ่ (100 KBD) ทดแทนหอกลั่นเดิม  

(80 KBD) ของหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่ 3 โดยใช้เวลำทั้งสิ้น 46 วัน (พฤษภำคม – มิถุนำยน 2557) 

 
 (2)  กำรจัดจ ำหน่ำย 

ปตท. ได้จัดท ำสัญญำกำรรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับ BCP มีผลส้ินสุดใน
ระยะเวลำ 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงกำร PQI เริ่มด ำเนินกำรทำงกำรเชิงพำณิชย์ได้ อย่ำงไรก็ตำม BCP ยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยน้ ำมัน
ส ำเร็จรูปส่วนใหญ่ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของตนเอง ดังนี้ 

1)  กำรค้ำปลีกและตลำดอุตสำหกรรม 
 กำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน 
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 กำรจ ำหน่ำยใหผู้้ใช้โดยตรง 
 กำรจ ำหน่ำยให้กจิกำรอุตสำหกรรม 

2)  กำรค้ำปลีกและตลำดอุตสำหกรรม 
กำรจ ำหน่ำยให้ผู้ค้ำน้ ำมันรำยอื่น : เป็นกำรจ ำหน่ำยให้กับบริษัทผู้ค้ำน้ ำมันขนำดใหญ่และปำนกลำงที่มีคลังน้ ำมันเป็นของตนเอง 
เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง  ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 BCP  มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมำณ
ร้อยละ 87 และส่งออกประมำณร้อยละ 13 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

    หน่วย : พันบำร์เรลต่อวัน 

ปี 2556 ปี 2557 ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 

 ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

  สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

สัดส่วนกำรจ ำหน่ำย 
ในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

 121  83/17 118 84/16 134 87/13 
ข้อมูลของบำงจำกเป็นข้อมลู ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษัทบำงจำกที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ 
กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 
หมำยเหตุ : บำงจำก มีกำรจัดหำ/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจำกโรงกลั่นอ่ืนในประเทศ ในส่วนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอมำจ ำหน่ำยใน

ตลำดของตนเอง 

    (3)  กำรบริหำร 
    คณะกรรมกำรบริษทั BCP ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน  เปน็ผู้บรหิำรจำก 

ปตท. 3 คน  

      (4)   ผลกำรด ำเนินงำนของ BCP ในปี 2556 - ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 เป็นดังนี ้ 

               หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2557 ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 183,016  39,445 
รำยได้รวม 184,213  39,549 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)/1 183,898  38,640 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2 712  1,056 

 

          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2556 ปี 2557 ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม  73,537  76,966  81,816 
หนี้สินรวม   38,563  43,000  47,071 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  34,974  33,966  34,745 

 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 เนือ่งจำก ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษัทบำงจำกที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ กองทุนรวม
วำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสงัคมแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558       

/1   รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้) ปี 2555 จ ำนวน 715 ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 932 ล้ำนบำท  ปี 2557 จ ำนวน (463) ล้ำนบำท และ
ไตรมำสที่ 1 ปี 2558 จ ำนวน 91 ล้ำนบำท 

/2   ก ำไร(ขำดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย ปี 2555 จ ำนวน 30  ล้ำนบำท ปี 2556 จ ำนวน 78  
ล้ำนบำท  ปี 2557 จ ำนวน 45 ล้ำนบำท และไตรมำสที่ 1 ปี 2558 จ ำนวน 19 ล้ำนบำท 
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5) กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงนิและกำรจัดหำเงินกู้  
ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2549 BCP ได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (BCP-W1) จ ำนวน 

69,092,486 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรำ 10 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ มีอำยุ 5 ปี โดย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น รำคำใช้ สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญเท่ำกับ 18 บำทต่อหุ้น ซ่ึงปัจจุบัน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ครบอำยุและพ้นสภำพจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2554 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553 BCP มีหุ้นกู้แปลงสภำพที่อยู่ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่ เกิดจำกหุ้นกู้
แปลงสภำพ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษัท สยำมดีอำร์ จ ำกัด คงเหลือ 135,097 หน่วย มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 10,000 บำท รวม
มูลค่ำ 1,350,970,000 บำท ซ่ึงปัจจุบันใบส ำคัญแสดงสิทธิได้ถูกไถ่ถอนเป็นหุ้นกู้แปลงสภำพและถูกแปลงเป็นหุ้นสำมัญแล้ว
ทั้งหมดและนอกจำกนี้ BCP ออกหุ้นกู้แปลงสภำพด้อยสิทธิ ชนิดห้ำมโอนเปลี่ยนมือเสนอขำยให้แก่ ปตท. จ ำนวน 58,560 หน่วย 
มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 10,000 บำท รวมมูลค่ำ 585,600,000 บำท ซ่ึงในปี 2554 หุ้นกู้แปลงสภำพดังกล่ำวได้ถูกแปลงเป็นหุ้น
สำมัญแล้วทั้งหมดเช่นกัน 

ณ วันที่ 11 เมษำยน 2557 BCP ออกหุ้นกู้จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรลงทุนโดยขำยให้แก่นักลงทุน
สถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ 

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 

 
 (6)   กำรลงทุนและกำรร่วมทนุในโครงกำรต่ำง ๆ  

โครงกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำมันเป็นโครงกำรก่อสร้ำงหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ ำมัน (Cracking Unit) และหน่วย 
อื่น ๆ โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 378 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ท ำให้โรงกลั่น BCP เปลี่ยนเป็นโรงกลั่นประเภท Complex 
Refinery ซ่ึงสำมำรถลดสัดส่วนกำรผลิตน้ ำมันเตำให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโรงกลั่นอื่น ๆ ทั้งนี้กำรก่อสร้ำงโครงกำรแล้วเสร็จ 
โดยเริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่ ปี 2553 เป็นต้นมำ  

ธุรกิจผลิตไบโอดีเซล  

BCP ได้ลงทุนโรงงำนผลิตไบโอดีเซลที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ภำยใต้ช่ือบริษัท บำงจำก 
ไบโอฟูเอล จ ำกัด ตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับผลตอบแทนที่ดี และเป็นกำรสนับสนุนต่อนโยบำยส่งเสริมพลังงำนทดแทนของภำครัฐ 
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกร โดยปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตไบโอดีเซล 360,000 ลิตรต่อวัน และอยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตไบโอดีเซล หน่วยที่ 2 ก ำลังกำรผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวัน เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซลที่
จะเพิ่มขึ้นในอนำคต โดยคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 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  
มันเส้น และกำกน้ ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้ ซ่ึงสำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ได้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2556 โดยได้ผลิตและ
จัดจ ำหน่ำยเอทำนอลให้แก่บริษัทและคู่ค้ำรำยใหญ่ นอกจำกนี้ BCP ได้เข้ำซ้ือหุ้นบริษัท บีซีพี ไบโอเอทำนอล จ ำกัด จำกบริษัท 
สีมำ อินเตอร์โปรดักส์ จ ำกัด ร้อยละ 85 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2557 เพื่อขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำนทดแทนซ่ึงเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์หลักของกำรด ำเนินธุรกิจบริษัท 
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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  
ที่อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ได้ครบในวันที่ 16 กรกฎำคม 2555 และยัง ได้เปิด
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้พลังงำนทดแทน 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
ตะวันออกและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ได้ครบตั้งแต่เดือนเมษำยน 2557 

ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

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

 
2.2.4.4   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) 

 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสำหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ ำกัด (มหำชน) (TPI) เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลำสติก
ในปี 2525 และได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่ำง ๆ จนสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจร
ในปี 2543 แตจ่ำกสภำวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและกำรประกำศเปลี่ยนแปลงระบบอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเมื่อ
เดือนกรกฏำคม 2540 ที่ผ่ำนมำนั้นได้ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงรุนแรงจนต้องเข้ำอยู่ภำยใต้กำรฟื้นฟูกิจกำร
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2543  หลังจำกนั้น IRPC ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรจนเป็นผลส ำเร็จ โดย ปตท. และกลุ่มผู้ร่วม
ลงทุนช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2548 ท ำให้ ปตท . ถือหุ้นใน IRPC เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดยมีผู้ถือหุ้น
ใหญ่รำยอื่น ได้แก่ ธนำคำรออมสิน กองทุนรวมวำยุภักษ์หนึ่ง และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  และเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 
2549 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำส่ังยกเลิกกำรฟื้นฟูกิจกำรของ IRPC โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. ถือหุ้น IRPC เป็น
สัดส่วนร้อยละ 38.51 โดยโรงงำนของ IRPC ตั้ งอยู่ที่ต ำบลเชิงเนิน  อ ำเภอเมื องระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 
โรงกลั่นน้ ำมันและโรงงำนปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงโรงกลั่นน้ ำมันสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงชนิดต่ำง ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้แก่ น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน ยำงมะตอย ผลิตภัณฑ์จำกกระบวนกำรกลั่นส่วนหนึ่งน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบ
ของกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเม็ดพลำสติกชนิดต่ำง ๆ 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 ำเร็จรูปชนิดต่ำง ๆ IRPC มีสำธำรณูปโภคที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน เช่น ท่ำเรือน้ ำลึก คลังน้ ำมัน โรงไฟฟ้ำ ท ำให้ได้เปรียบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสำมำรถประหยัดต้นทุนโดย
ขนำด (Economy of Scale) เช่น ค่ำขนส่งวัตถุดิบ   
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(1) กำรจัดหำวัตถุดิบ 
    วัตถุดิบหลักของบริษัทประมำณร้อยละ 90 คือ น้ ำมันดิบ (Crude) โดยน้ ำมันดิบส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศ

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

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน  

 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันมีลักษณะช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ได้แก่ กำรจ ำหน่ำย ให้ผู้ใช้อุตสำหกรรม (Industry),  
กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำขำยส่ง (Wholesales), กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำมำตรำ 7, กำรส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้ำน้ ำมันในต่ำงประเทศ, 
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ ำมันเตำ (Fuel Oil) ให้กับเรือที่มำใช้บริกำรท่ำเทียบเรือของ 
IRPC และกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันให้กับสมำคมประมงในน่ำนน้ ำ ทั้งนี้ในปี 2558 IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศร้อยละ 
62 และส่งออกร้อยละ 38 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันทั้งหมด 
 

  ผลิตภัณฑป์ิโตรเคมี  
  IRPC จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยและกำรขำยตรง ส่วนกำรขำยต่ำงประเทศจะขำยผ่ำน

ตัวแทนกำรค้ำในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ในปี 2558 IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศร้อยละ 58 และส่งออก 
ร้อยละ 42 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด 

 (3) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำร IRPC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 6 คน นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 

(4)     ผลกำรด ำเนินงำนของ IRPC ในปี 2556 –  ปี 2558 เป็นดังนี้       
        หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 281,589 214,172 
รำยได้รวม 287,257 218,336 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) /1 292,492 208,934 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ/ิ2 (5,235) 9,402 

 
          หน่วย : ล้านบาท 

งบกำรเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 162,608 162,798 163,174 
หนี้สินรวม 87,081 94,894 87,296 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 75,527 67,904 75,878 

 
/1     รวมรำยกำรภำษีเงินได้   ป ี2556 จ ำนวน  7  ล้ำนบำท ปี 2557 เครดิตภำษีเงินได้จ ำนวน 2,398 ล้ำนบำท และป ี2558 จ ำนวน 2,346  
ล้ำนบำท 
/2     ก ำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลงัหักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม โดยก ำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็นของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ปี 2556  จ ำนวน 23 ล้ำนบำท , ปี 2557 จ ำนวน 21 ล้ำนบำท และ ป ี2558 จ ำนวน 21 ล้ำนบำท 
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  (5)   กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

เดือนเมษำยน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท IRPC ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมำณ 236.5 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ ส ำหรับโครงกำร Fully Integrated Polypropylene (PPC และ PPE) ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ Propylene ที่จะได้จำก
โครงกำร UHV ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 โดยโครงกำร PPC และ PPE จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นกำรขยำยก ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติก PP (PP Expansion Project, PPE) ซ่ึงเพิ่มก ำลังกำรผลิตได้อีก 
160,000 ตันต่อปี และส่วนที่ 2 เป็นกำรสร้ำงก ำลังกำรผลิตใหม่ส ำหรับผลิตภัณฑ์ PP ประเภท PP Compound และ PP เกรดพิเศษ 
(PP Compound and Specialties Project, PPC) โดยมีก ำลังกำรผลิต 140,000 ต่อปี   

เดือนมิถุนำยน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท IRPC ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดท ำสัญญำร่วมทุนฉบับใหม่
ระหว่ำงผู้ร่วมทุน /ผู้ถือหุ้น ในบริษัท ไออำร์พีซี เอแอนด์แอล จ ำกัด ( IRPC A&L) เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพิ่มสูง (High Value Added Product) เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์สไตรินิคคอมพำวด์ โดยมุ่งเน้นกำรขยำยตลำดอุตสำหกรรมยำนยนต์ในกลุ่ม AEC ซ่ึงได้
มีกำรลงนำมร่วมกันไปเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558  

เดือนพฤศจิกำยน 2558 IRPC ได้เปิดตัวโครงกำร "EVEREST" ซ่ึงเป็นโครงกำรที่ต่อยอดจำกโครงกำร DELTA 
(โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กรโดยเฉพำะกำรผลิตและกำรตลำด)โดย IRPC ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษำช้ันน ำระดับโลก 
เพื่อวำงแผนและบริหำรจัดกำรทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งปรับปรุงกระบวนกำรกำรท ำงำนทั้งหมดเพื่อสนับสนุนให้  IRPC สำมำรถ
สร้ำงผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Incremental margin) และแผนงำนเพื่อพัฒนำสุขภำพองค์กร (Organizational Health) เพื่อให้ 
สำมำรถรักษำระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไดอ้ย่ำงยั่งยืน มุ่งสู่เป้ำหมำยเป็นบริษัทปิโตรเคมีช้ันน ำในเอเชีย  

 

2.2.4.5  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 2558 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
48.89 ภำยหลังจำกกำรควบรวมบริษัทระหว่ำง PTTAR กับ PTTCH แล้วนั้น บริษัทใหม่ได้คงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั้งสองบริษัท 
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           
ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊ำซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) และ
ไฮโดรเจน  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ 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  และมิกซ์ไซลีนส์ 76 ,000 ตันต่อปี 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ โดยมีก ำลังกำรผลิต แบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก ได้แก่ เม็ด
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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 เอทิลีน ออกไซด์  โดยมีก ำลั งกำรผลิตแบ่ งตำมประเภทผลิต ภัณฑ์ดั งนี้   
โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) 395,000 ตันต่อปี เอทำนอลเอมีน 50,000 ตันต่อปี และอีทอกซีเลท 
50,000 ตันต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้  เมทิล 
เอสเทอร์ 285,400 ตันต่อปี แฟตตี้แอลกอฮอล์ 180,000 ตันต่อปี กลีเซอรีน/ไตรอะซิติน 108,000 ตัน
ต่อปี แฟตตี้แอซิด 530,000 ตันต่อปี พลำสติกเอสเทอร์ 53,000 ตันต่อปี กรดโอโซน 18,000 ตันต่อปี 
Home&Personal Wellness Surfactants 40,000 ตันต่อปีและพลำสติกชีวภำพโพลีแลคไทด์ (PLA) 
150,000 ตันต่อปี  

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิ เศษ (High Volume Specialties) โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์ดังนี้ ฟีนอล 220,000 ตันต่อปี อะซีโทน 124,000 ตันต่อปี บิสฟีนอล เอ 150,000 ตันต่อปี 
โทลูอีนไดไอโซไซยำเนต (TDI) 125,000 ตันต่อปี เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยำเนตและอนุพันธ์ 
35,000 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 ธุรกิจกำรให้บริกำรและอื่น ๆ 
 สำธำรณูปกำร ประกอบด้วย ไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำใช้ในอุตสำหกรรม 
 งำนบริกำรเก็บและขนถ่ำยผลิตภัณฑ์ 

โรงงำนทั้งหมดของ PTTGC ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง  

(1) กำรจัดหำวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทำชนิดเบำ และ                      

รำฟฟิเนท ทั้งนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่จะจัดหำจำกแหล่งภำยในประเทศ โดย ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำตขิอง ปตท. ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบระยะยำว ส ำหรับแนฟทำชนิดเบำและรำฟฟิเนทเป็นผลิตภัณฑ์ภำยในบริษัท 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ 1 ) น้ ำมันดิบ โดยน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ 2) คอนเดนเสทจัดหำในประเทศและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศบำงส่วน โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบให้ตำม
สัญญำจัดหำน้ ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 ตำมชนิด
และปริมำณที่ PTTGC ก ำหนด ด้วยรำคำตลำดส ำหรับคอนเดนเสท ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยคอนเดนเสทระยะยำวกับ PTTGC โดย 
ปตท. เป็นผู้จัดหำคอนเดนเสท และโครงสร้ำงรำคำอิงกับตะกร้ำรำคำน้ ำมันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 
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(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโอเลฟินส์ PTTGC มีสัญญำซ้ือขำยโอเลฟินส์ระยะยำวกับกลุ่มโรงงำนผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ PTTGC ได้สวมสิทธิมำจำกสัญญำเดิมของบริษัท  
ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท 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) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินธุรกิจทำงกำรตลำดและ
จ 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 2558 ประกอบด้วย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน โดยเป็นผู้บริหำร

และตัวแทนจำก ปตท. จ ำนวน 4 คน  นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ 
PTTGC ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย  

(4) ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบของ PTTGC ในปี 2556 - ปี 2558 เป็นดังนี ้
                       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557/3 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 554,695 554,695 
รำยได้รวม 560,229 560,366 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) /1 544,857 387,563 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ/ิ2 15,372 20,502 

 
           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557/3 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 432,362 381,443 377,545 
หนี้สินรวม 187,129 152,993 143,280 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 245,233 228,450 234,265 

 
/1    รวมรำยกำรภำษีเงินได้ ปี 2556 จ ำนวน 1,976  ล้ำนบำท , ปี 2557 จ ำนวน 581 ล้ำนบำท และ ปี 2558 จ ำนวน  1,984 ล้ำนบำท 
/2    ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม โดยก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคมุ  

ปี 2556  จ ำนวน  (436)   ล้ำนบำท , ปี 2557 จ ำนวน (1,280)  ล้ำนบำท และ ปี 2558 จ ำนวน  278 ล้ำนบำท 
/3   ปรับปรุงงบกำรเงินปี 2557 เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 5 ฉบับ และกำรซ้ือหุ้นในบริษัท PTTPM 

และ PTTPL     
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2.2.4.6 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 
 HMC จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
66:34  

 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท  HMC ณ วันที่  31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 10 คน โดยเป็น
ผู้บริหำรและตัวแทนจำกปตท. จ ำนวน 4 คน  และปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ
บริษัทฯ ตำมข้อตกลงที่มีระหว่ำงผู้ถือหุ้น   
 (4)  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท HMC ในปี 2556 –  ปี 2558 เป็นดังนี้    

                                         หน่วย: ล้ำนบำท 

งบการเงิน  ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 36,832 31,063 
รำยได้รวม 37,310 31,303 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 32,634 28,242 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 4,676 4,592 

                                         
             หน่วย: ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 41,882 38,966 36,435 
หนี้สินรวม 15,173 13,437 13,697 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 26,709 25,529 22,738 

(5) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
        HMC มีแผนกำรลงทุนในโครงกำร PDH Debottleneck Project เพื่ อขยำยก ำลังกำรผลิต  Propylene อีก 

45,000  ตันต่อปี 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  

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

ซ่ึงน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเส้ือผ้ำ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและผลิตสำร Methyl Methacrylate 
(MMA : เมทิลเมตะคริเลต) ก ำลังกำรผลิต 70,000 ตันต่อปี ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA   โรงงำนของ 
PTTAC เป็นโรงงำนแรกของโลกที่ใช้ก๊ำซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสำรอะคริโลไนไตรล์แทนกำรใช้โพรพิลีน ที่ตั้งของ



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 68 

โรงงำนอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก จังหวัดระยอง  เพื่อรองรับควำมต้องกำรของสำร AN  และ MMA ในประเทศ 
และเพิ่มปริมำณกำรส่งออกต่ำงประเทศ  

 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. , Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และ Marubeni Corporation 
(Marubeni) ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 48.5 : 48.5 : 3.0  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 70 : 30 และ จ ำหน่ำยสำร Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศและส่งออก
ต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 : 80  

(3)     กำรบริหำร 
  คณะกรรมกำร PTTAC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยเป็นผู้บริหำร
และตัวแทนจำกปตท. จ ำนวน 3 คน และ ปตท.ได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมข้อตกลงที่มีระหว่ำงผู้ถือหุ้น 

(4)     ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTAC ปี 2556 –ปี 2558 เป็นดังนี้ 

               หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน  ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 15,321 12,679 
รำยได้รวม 15,701 13,139 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 15,219 14,878 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 482 (1,739) 

   
    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 30,154 30,174 28,682 
หนี้สินรวม 20,292 19,830 20,078 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 9,862 10,344 8,604 

 

 2.2.4.8  บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PTTMCC) 

คณะกรรมกำร ปตท.ในกำรประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบให้ ปตท. 
จัดตั้งบรษิัทร่วมทนุกับบริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพชนิด                       
พอลิบิวทิลีนซัคซีเนต (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 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 360 ล้ำนบำท ต่อมำได้มกีำรเพิ่มทุนเป็น 1,860 ล้ำนบำท 
โดย ปตท. และ MCC ถือหุ้นฝ่ำยละเท่ำกัน ในระหว่ำงปี 2554 – วันที่ 31 ธันวำคม 2558 PTTMCC ได้ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงันี ้
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 เริ่มด ำเนนิกำรก่อสร้ำงโรงงำนเมือ่เดือนกุมภำพันธ์ 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรก่อสร้ำงที่ร้อยละ 98 คำดว่ำจะทดลองเดินเครื่องและเริ่มด ำเนนิกำรผลิตเชิงพำณิชย์ภำยในไตรมำสที่ 1 ป ี
2559 

 ผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำง BioPBS เพื่อส่งให้ลูกค้ำทดสอบ คำดว่ำจะทรำบผลกำรทดสอบภำยในไตรมำสที่ 1 ป ี

2559   

 Pre-marketing เพื่อพัฒนำตลำด PBS 

                       (2)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 6 คน ประกอบด้วยผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 3 คน และ 
MCC จ ำนวน 3 คน โดยผู้บริหำรจำก MCC ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ ผู้บริหำรจำก ปตท. ด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท        

 (3) กำรจัดหำวัตถุดิบ 

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

      (4) ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในปี 2556 –  ปี 2558 เป็นดงันี ้
                                                         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - - 
รำยได้อื่น 6 14 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 163 363 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (157) (349) 

 
               หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 1,646 2,661 3,559 
หนี้สินรวม 139 1,091 2,338 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,507 1,570 1,221 

 

2.2.4.9  บริษัท พทีีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด (PTTPMMA) 
  คณะกรรมกำร ปตท.  ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 

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

(1) ปตท. ได้จัดตั้งบริษัท พีทีที   พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) เมื่อวันที่  17 มิถุนำยน  2556 โดย ปตท.                
ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน  660 ล้ำนบำท  
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 (2)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ ำนวน 3 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. ทั้งหมด  นอกจำกนี้ ปตท.  

ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรของ PTTPMMA  
           (3) กำรจัดหำวัตถุดิบ 

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

จำกสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำเม็ดพลำสติก PMMA ในช่วงปี 2556-2557 ที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญรวมทั้ง
รำคำค่ำก่อสร้ำงที่เกินวงเงินประมำณกำร ได้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของโครงกำรฯ PTTPMMA จึงได้
ด ำเนินกำรทบทวน/ปรับปรุงแผนกำรลงทุน ซ่ึงผ่ำนได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ ปตท. เมื่อเดือนมีนำคม 
และเดือนเมษำยน 2558 ตำมล ำดับ โดย PTTPMMA ได้ด ำเนินกำรตำมแผนทบทวนกำรลงทุนดังนี้ 

 ด้ำนเทคโนโลยี : ได้มกีำรทบทวนกำรออกแบบตำมสัญญำ License เทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA  ที่
ได้จัดซ้ือจำกบริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation ประเทศญี่ปุ่น ให้สอดคล้องกับกำรทบทวนกำร
ออกแบบโรงงำนเบื้องต้น (Basic Engineering Design)     

 ด้ำนวิศวกรรม : ได้มีกำรย้ำยสถำนที่ตั้งโครงกำรไปยังเขตอุตสำหกรรมเชิงนิเวศกลุ่ม ปตท. (WEcoZI) เพื่อ
สำมำรถใช้ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนส่วนกลำงภำยในพื้นที่ได้  รวมถึงทบทวนกำรออกแบบโรงงำน  เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรย้ำยสถำนที่ตั้งโครงกำร ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประมูลคัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ำง 

  ด้ำนส่ิงแวดล้อม : ได้มีกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำร 
วิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) สืบเนื่องจำกกำรย้ำยสถำนที่ตั้งโครงกำรและกำรทบทวนกำรออกแบบ
โรงงำนเบื้องต้น โดยรำยงำน EIA ดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร (คชก.) แล้ว  

 ด้ำนวัตถุดิบ สำธำรณูปโภค และที่ดิน : อยู่ระหว่ำงติดต่อและเจรจำกำรซ้ือ-ขำยวัตถุดิบ, สำธำรณูปโภค และ
ที่ดิน  

 ด้ำนกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ : อยู่ระหว่ำงเจรจำสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ PMMA กับบริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM) และบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)(IRPC) 

 ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ : อยู่ระหว่ำงกำรวิจัยและพัฒนำ PMMA เกรดพิเศษ ตำมกรอบบนัทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือในกำรวิจัยและพัฒนำ PMMA เกรดพิเศษกับสถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

 กำรส่งเสริมกำรลงทุน : ส่งแบบแจ้งยืนยันกำรด ำเนินโครงกำรฯ รอบปีที่ 2 ตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (สคท.) ตำมเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมฯ ที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งส่งแบบแจ้งขอขยำยระยะเวลำก ำหนด
น ำเข้ำเครื่องจักรและเปิดด ำเนินกำรออกไป 1 ปีอันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนดกำรเดิม ซ่ึง
ได้รับอนุมัติจำก สคท. แล้ว 

(5) ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPMMA ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนำยน - 31 ธันวำคม 2556 , ปี 2557 และ ปี 2558  เป็น
ดังนี ้

                                                                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - - 
รำยได้อื่น 1.63 0.29 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 18.46 21.89  
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (16.83) (21.60) 
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                  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน 17 มิ.ย.- 31 ธ.ค.2556 ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม                  250 152 161 
หนี้สินรวม                    87 5 6 
ส่วนของผู้ถือหุน้                   163 147 155 

 

 2.2.4.10 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด (PTTPM) 

ก่อตั้งเมื่อวันที่  24 มิถุนำยน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจด้ำนกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ทั้งในและ 
ต่ำงประเทศให้กับบริษทัในกลุ่ม ปตท. ด้วยทุนจดทะเบยีน 40 ล้ำนบำท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. , PTTGC และ บริษัท 
โซลูช่ัน ครีเอชั่น จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50: 49: 1 ตำมล ำดับ 
       (1) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ PTTPM รับผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก และผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกของ 
PTTGC, รับเม็ดพลำสติก PP จำกโรงงำนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) และเม็ดพลำสติก PS จำกโรงงำนบริษัท
ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด (TSCL) นอกจำกนี้ ยังจัดหำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกชีวภำพ เช่น  
EVA, PC , PLA และ PBS  และอื่น ๆ จำกกำรน ำเข้ำมำจัดจ ำหน่ำยเพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
        (2) กำรจัดจ ำหน่ำย 

PTTPM จัดจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกชนิดต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย (Agents) และ
ขำยตรง  

         (3) กำรบริหำร 
        คณะกรรมกำรบริษัท PTTPM  ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยเป็น

ผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน  3  คน 

 (4)   ผลกำรด ำเนนิงำนของ PTTPM ในปี 2556 -  ปี 2558 เป็นดังนี ้      
                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน  ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 90,366 76,158 
รำยได้รวม 90,593 76,430 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 90,456 76,274 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 137 156 

             หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 9,203 8,888 8,030 
หนี้สินรวม 8,313 7,949 7,040 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 890 939 990 
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 2.2.4.11 บริษัท  พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2549 เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 
กำรบริหำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรบริหำรกำรจัดส่งสินค้ำของกลุ่มบริษัท ปตท. ทั้งทำงรถยนต์ รถไฟ 
และทำงเรือ  ด้วยระบบกำรจัดกำรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริษัทฯ  ให้บริกำรงำนโลจิสติกส์ส ำหรับเม็ดพลำสติกประมำณ  
2 ล้ำนตันต่อปี  และจะขยำยกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 
ล้ำนบำท  ปัจจุบันผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท., PTTGC และ บริษัท โซลูช่ัน ครีเอช่ัน จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50: 49: 1 
ตำมล ำดับ 

วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดตั้ง PTTPL ขึ้นนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจรแก่
บริษัทปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในรำคำที่แข่งขันได้ในตลำด มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ และทันสมัย ซ่ึงจะสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในด้ำน Achieve Cost Competitiveness และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปิโตรเคมีของ กลุ่ม ปตท.   

ศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศของ PTTPL ตั้งอยู่บนพื้นที่ 88 ไร่ ณ ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง  มีเนื้อที่ใน
กำรบรรจุ จัดเก็บ และกระจำยสินค้ำประมำณ 95,768 ตำรำงเมตร เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำในกลุ่ม ปตท.  

(1) กำรบริหำรจดักำรบรรจุภัณฑ์ และกำรบริหำรคลงัสินค้ำ 
   PTTPL ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบรรจภัุณฑ์และบริหำรคลังสินค้ำ โดยผ่ำนศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำง
ประเทศที่มำบตำพุด และให้บริกำรในสถำนประกอบกำรของลูกค้ำในกลุ่ม ปตท. เช่น PTTGC และ HMC เป็นต้น 

(2) กำรขนส่งสินค้ำ 
  PTTPL ให้บริกำรขนส่งเม็ดพลำสติกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้บริกำรขนส่ง

แบบ Multi Modal ทั้งทำงรถยนต์ รถไฟ และทำงเรือ 
(3)   กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษัท PTTPL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน เป็นผู้บริหำร
จำก ปตท. ทั้งส้ิน 3 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรบริษัท 1 คน และ กรรมกำรบริษัท 2 คน นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำย
ให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดรับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีของ PTTPL อีกด้วย    

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPL ปี 2556 - ปี 2558 เป็นดังนี้ 
 หน่วย : ล้ำนบำท  

งบการเงิน  ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,968 1,909 
รำยได้รวม 1,985 1,922 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 1,570 1,618 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 415 304 

                  หน่วย : ล้ำนบำท  

งบการเงิน ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 3,392 3,323 3,027 
หนี้สินรวม 1,105 765 1,491 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,287 2,558 1,536 

 วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 ปตท. ได้จ ำหนำ่ยหุ้นร้อยละ 49 ใน PTTPL ให้กับ PTTGC และหุ้นร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดให้กับ  
บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ ำกัด ซึง่ PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 100 
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2.3 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื นฐานและบริหารความย่ังยืน 

 ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืนของ ปตท. ประกอบด้วย ระบบ 
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และระบบกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์   ธุรกิจไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม  ธุรกิจกำรพัฒนำ
ที่ดิน  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนมำตรฐำนและระบบกำรปฏิบัติกำรเพื่อควำมยั่งยืน  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและบริหำร
โครงกำรก่อสร้ำง  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง  และธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรส ำนักงำน โดย ณ 31  
ธันวำคม 2558 กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนฯประกอบด้วย ธุรกิจและบริษัทในเครือภำยใต้ ดังนี้ 

 2.3.1 ธุรกิจบริหารความยั่งยืน   ประกอบด้วย งำนคุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
ส่ิงแวดล้อม (QSSHE)  งำนบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนกลุ่ม ปตท . (PTT Group Sustainability Management ) และงำนพัฒนำ
ระบบปฏิบัติกำรสู่ควำมเป็นเลิศกลุ่ม ปตท. (PTT Group Excellence Transformation)   

 2.3.2 ธุรกิจวิศวกรรมและบริการโครงการ ประกอบด้วย  งำนบริหำรโครงกำรด้ำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 
รวมทั้งกำรจัดกำรที่ดิน และกำรประเมินโครงกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม สังคมและชุมชน กำรจัดท ำข้อก ำหนดเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ของ ปตท. ให้ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 2.3.3 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำค
ขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอันเนื่องมำจำกรำคำน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนยุทธศำสตร์พลังงำนของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่สำมำรถจัดหำ
ได้จำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท.ได้เริ่มน ำ NGV มำใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องค์กำรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีกำรขยำยตลำด NGV อย่ำงต่อเนื่องจนถึง ณ ส้ินเดือน ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน
รถยนต์ที่ใช้ NGV เป็นเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม472 ,793 คัน โดยมีสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ที่เปิดให้บริกำรแล้ว 500 สถำนี 
ประกอบด้วยสถำนีบริกำรในกรุงเทพและปริมณฑลจ ำนวน 251 สถำนี และต่ำงจังหวัดจ ำนวน 249 สถำนี และยอดจ ำหน่ำย NGV 
ปี 2558 มีปริมำณเฉลี่ย 303 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต/วัน 

 2.3.4  กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของธุรกิจ ประกอบด้วย
ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล ที่เช่ือมต่อกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่ง
ตะวันออก ที่รับก๊ำซจำกอ่ำวไทย  ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊ำซแหล่งยำดำนำ เยตำกุน และ ซอติก้ำ ใน
สหภำพพม่ำ ที่ชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ  เพื่อจ่ำยก๊ำซไปยังผู้ผลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  NGV และอุตสำหกรรม โดย
ภำยในระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยังประกอบด้วย หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control 
Unit) และอุปกรณ์รวมก๊ำซธรรมชำติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเพื่อควบคุมคุณภำพก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆ 
ในอ่ำวไทยให้มีค่ำควำมร้อนคงที่เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภำพเดียวกันทั้งระบบ  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีควำมยำวรวมประมำณ  
3,996 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกควำมยำวประมำณ  1,863 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติในทะเลควำมยำวประมำณ  2,133 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) อีก
ประมำณมำกกว่ำ 500 กิโลเมตร)
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2558  เป็นดังนี้ 

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 
ขนาดท่อ 

(นิ ว) 
ปีที่เริ่ม 

ด าเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติในทะเล     

เอรำวัณ-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อสำยประธำน) 415 34 2524 เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวัณในอ่ำวไทยไปยังโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
แหล่งบงกช-เอรำวัณ (ท่อสำยประธำน) 171 32 2539 เป็นระบบท่อจำกแหล่งบงกชในอ่ำวไทยท่ีเชื่อมกับแท่นเอรำวัณ 
เอรำวัณ-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อคู่ขนำน) 418 36 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกแท่นเอรำวัณไปยังโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
เอรำวัณ-โรงไฟฟ้ำขนอม  161 24 2539 เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวัณไปยังโรงไฟฟ้ำขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
แหล่งอำทิตย์-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อเส้นท่ี 3) 606 42 2550 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ อำทิตย์ ไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
แหล่งเจดีเอ-แหล่งอำทิตย์ 95 42 2551 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ เจดีเอ ไปยังแหล่งอำทิตย ์
แหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2)-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล 48 28 2554 เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ เชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2) ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นท่ี 3  ในทะเล  
แหล่งบงกชใต้-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล 38 24 2555 เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ บงกชใต้ ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นท่ี 3 ในทะเล 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก     

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อสำยประธำน) 104 28 2524 เป็นระบบท่อจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรำ 
โรงไฟฟ้ำบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ (ท่อสำยประธำน) 57 28 2524 เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ จังหวดัสมุทรปรำกำร 

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

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

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อคู่ขนำน) 105 28 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ 

บำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวังน้อย (ท่อคู่ขนำน) 101 36 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกสถำนีเพิ่มควำมดนับำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ ไปยังโรงไฟฟ้ำวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแตนไทยและสหภำพเมียนมำร์-โรงไฟฟ้ำรำชบุรี 238 42 2541 
เป็นระบบท่อจำกจุดรับมอบก๊ำซธรรมชำติชำยแดนไทยและสหภำพเมยีนมำร์ ท่ีบ้ำนอีต่อง จังหวดักำญจนบุรี เพื่อน ำก๊ำซ
ธรรมชำติจำกโครงกำรยำดำนำและเยตำกุน ไปยังโรงไฟฟ้ำรำชบุรี จังหวดัรำชบุรี 

รำชบุรี-วังน้อย 154 30 2543 
เป็นระบบท่อท่ีเชือ่มต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบริเวณสถำนีวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติรำชบุรีเข้ำกับระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวังน้อย (ท่อคู่ขนำน) ท่ีสถำนีวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติวังน้อย 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง  (ท่อเส้นท่ี 3) 110 36 2549 
เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2558  เป็นดังนี ้(ต่อ) 

 

 

ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ควำมยำวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนำดท่อ 
(น้ิว) 

ปีท่ีเร่ิม 
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียด 

โรงไฟฟ้ำวังน้อย-โรงไฟฟ้ำแก่งคอย 72 36 2549 เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำวงัน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไปยังโรงไฟฟ้ำแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 
 RA#6 – โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 

70 30 2550 เป็นระบบท่อจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ #RA6 ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยฝั่งทะเล – โรงไฟฟ้ำจะนะ 8 20 2550 เป็นระบบท่อจำกชำยฝั่งทะเล จังหวัด สงขลำ อ ำเภอจะนะ ไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ จังหวัดสงขลำ 
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 8 24 2552 เป็นระบบท่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลักโรงไฟฟ้ำพระนครใต้  ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ จังหวดันนทบุรี 
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย -สหภำพเมียนมำร์ - 
BVW#1 

0.59 28 2557 เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ 
ซอติก้ำจำกสหภำพพม่ำ และส่งเข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติปัจจุบันของ ปตท. ท่ีบริเวณ BVW#1 จ.กำญจนบุรี 

ระยอง-แก่งคอย (ท่อเส้นท่ี 4) 298 42 2558 เป็นระบบท่อจำก จังหวัดระยอง ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติโรงไฟฟ้ำวังน้อย-โรงไฟฟ้ำแก่งคอย 
นครสวรรค์ 192 28 2558 เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำวงัน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไปยัง จังหวดันครสวรรค์ 
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 2.3.5 บริษัทในเครือ ปตท. สังกัดกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื นฐานและบริหารความย่ังยืน 

 ณ 31 ธันวำคม  2558 บรษิัทในเครือ ปตท. ที่ได้รับกำรโอนย้ำยกำรก ำกับดูแลจำกกลุ่มธุรกิจอื่น มำสังกัดกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวมทั้งส้ิน 6 บริษทั ดังนี้  

2.3.5.1  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 2558 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 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 2 คน   

(3)  กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTME ในปี 2556 –2558 เป็นดังนี้ 

             หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 4,067 3,989 
รำยได้รวม 4,077 4,002 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 4,063 4,142 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 14 (149) 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 1,853 2,574 2,019 
หนี้สินรวม 1,382 2,105 1,699 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 471 469 320 
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2.3.5.2  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. และลูกค้ำ
ภำยนอก โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นประกอบด้วย  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนบริษัทละร้อยละ 20 

(1)  กำรให้บริกำร  

    บริษัทด ำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรทำงเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำภำยนอก ได้แก่  ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน  ด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร  ด้ำน
กำรจัดกำรควำมเส่ียง ควำมปลอดภัยของกระบวนกำรผลิต   และกำรปรับปรุงควำมน่ำเช่ือถือของอุปกรณ์รวมทั้งกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและควำมรู้ควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคนิคของกลุ่ม ปตท. ให้มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 

(2)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำร  PTTES ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน 5 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 2 คน และ 
ปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 

(3)  ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTES ในปี 2556 - 2558 เป็นดังนี้                                                                                                                                      
                                                                                                                หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2557 ปี 2558 1) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 569 523 
รำยได้รวม 582 532 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  544 521 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 38 11 

             
         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 1) 

สินทรัพย์รวม 410 427 422 
หนี้สินรวม 223 210 202 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 187 217 220 

 หมำยเหตุ:   1) ยังไมไ่ด้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว 

2.3.5.3 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC)  

  บริษัท GPSC ถูกจัดตั้งขึ้น  จำกกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด (PTTUT) และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด (IPT) ภำยใต้ช่ือ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (จ ำกัด) เพื่อเป็น Flagship Company ใน
กำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษัท GPSC ได้ท ำกำรจดทะเบียนกำรควบรวมและจัดตั้ง ณ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มกรำคม  2556 โดยในช่วงเริ่มต้นมี 4 บริษัทร่วมถือหุ้นตำมสัดส่วน ดังนี้ ปตท. 30.10%, PTTGC 
30.31%, TOP 11.88% และ TP 27.71%  
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  ต่อมำ GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน ในช่ือ “บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน)” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 และล่ำสุด GPSC ได้เข้ำจดทะเบียนและเริ่มซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558 เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัทในอนำคต ซ่ึงตำมข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2558 บริษัท 
GPSC มีทุนจดทะเบียน 14,983.01 ล้ำนบำท และเป็นทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทั้งหมด 14,983.01 ล้ำนบำท โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้น
ใหม่หลังกำรเข้ำตลำด ดังนี้ ปตท. 22.58%, PTTGC 22.73%, TP 20.79 %, TOP 8.91 % และผู้ถือหุ้นรำยย่อย 25%  

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

อิสระ (IPP) กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 1,039  เมกะวัตต์ ก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 
1,340 ตันต่อช่ัวโมง และมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทที่ GPSC เข้ำร่วมลงทุน 878เมกะวัตต์ ก ำลังผลิตไอน้ ำ
ประมำณ 242 ตันต่อช่ัวโมง รวม GPSC มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำทั้งส้ิน 1,917เมกะวัตต์ ก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 1,582ตันต่อช่ัวโมง และมี
ก ำลังกำรผลิตน้ ำเย็นรวมประมำณ 12,000 ตันควำมเย็น และน้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมรวมประมำณ 2,080 ลูกบำศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

(2)  ควำมก้ำวหน้ำ 
 บริษัท GPSC ได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรโอนทรัพย์สินทำงด้ำนธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่ม ปตท. เข้ำมำในกำรดูแลของบริษัท 

โดยGPSC ได้รับโอนบริษัท CHPP , BIC, TSR, NNEG, RPCL, NSC  และ NL1PC  จำกกลุ่ม ปตท. แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2557 โดย
ปัจจุบัน บริษัทได้มีกำรศึกษำหำควำมเป็นไปได้เพื่อแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนขยำยกำรเจริญเติบโตในธุรกิจไฟฟ้ำและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Power Plant) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับในปี 
2558 GPSC ได้มีกำรลงทุนในบริษัท อิชิโนเซกิ โซล่ำ พำวเวอร์ 1 จีเค (ISP1) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับบริษัทสำธำรณูปโภคญี่ปุ่น ขนำดก ำลังกำรผลิต 20.8 เมกะวัตต์นอกจำกนี้บริษัท GPSC อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
โครงกำรศูนย์ผลิตสำธำรณูปกำรแห่งที่ 4 (CUP-4)  ในนิคมอุตสำหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนำเป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำม
ร้อนร่วม ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง ขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ จ ำนวนประมำณ 45 เมกะวัตต์ ไอน้ ำ จ ำนวนประมำณ 70 ตัน
ต่อช่ัวโมง (Ton/Hr) เพื่อจัดสรรพลังงำนให้กับโรงงำนในกลุ่มและนอกกลุ่มบริษัท ปตท. ในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเอเชียและ
บริเวณใกล้เคียง คำดว่ำจะเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2561 

(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 ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 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 598 
Ton/Hr และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำโรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท . และลูกค้ำอื่นๆ ด้วยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวน 
322.45MW 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 
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 คณะกรรมกำรบริษัท GPSC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน 12 คน โดยเป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 2 คน นอกจำกนี้ 

ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ  GPSC  รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย 

(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท GPSC ปี 2556 - 2558 เป็นดังนี้ 
       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบรวม ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้จำกกำรขำยและ
บริกำร 

 22,924   21,758  
รำยได้รวม  24,159   23,266 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  22,581   21,377  
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ  1,578   1,889  
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ ส่วน
ของบรษิัทใหญ ่

 1,581   1,906  
              
      หน่วย : ล้ำนบำท 

งบรวม ปี 2556 (1) ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม  43,344   42,932   55,867  
หนี้สินรวม  18,983   16,914   18,740  
ส่วนของผู้ถือหุน้  24,361   26,018   37,127  

หมำยเหตุ:   1) ส ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่ 10 มกรำคม – ธันวำคม 2556 

 2) งบกำรเงินส ำหรับปี 2556-2557 ได้มีกำรปรับปรุงใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2558 

2.3.5.4 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) 

 บริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2547 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้ฝ่ำยละ 50% ทุนจดทะเบียน 1,800 
ล้ำนบำท เพื่อรับผิดชอบกำรก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำรศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ใหเ้ปน็ศูนย์กลำงด้ำน
พลังงำนของประเทศ และวำงเป้ำหมำยในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทั้งด้ำนสถำปัตยกรรมและวศิวกรรมให้เป็นอำคำรต้นแบบ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน ที่สำมำรถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืน ยึดมั่นแนวคิดในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ ควบคู่
กับกำรสร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิตที่ดี ท ำใหค้น สังคม และส่ิงแวดล้อมด ำรงอยู่และเตบิโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 

 (1)  กำรให้บริกำร 
 1.1) ศูนย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ ให้บริกำรพื้นที่ส ำนักงำน ดงันี้ 
        เลขที่ 555/1 , 555/2 และ 555/3  ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 ติด
กับด้ำนหลังอำคำรส ำนักงำนใหญ่ ปตท. มีเนื้อที่รวม 28.93 ไร่โดยเช่ำที่ดินจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลำก่อสร้ำง
จ ำนวน 4 ปี ตั้งแต่ 2549 – 2552 และระยะเวลำหำประโยชน์ จ ำนวน 30 ปี ตัง้แต่ 2553 – 2582 

 อำคำร A :  เป็นอำคำรสูง 36 ช้ัน ขนำดพื้นทีเ่ช่ำ 88,266 ตร.ม. ใช้เป็นส ำนักงำนของบริษทั
ในกลุ่ม ปตท. 

 อำคำร B : เป็นอำคำรสูง 26 ช้ัน ขนำดพื้นทีเ่ช่ำ 42,428 ตร.ม. ใช้เป็นส ำนักงำนของบริษทั
ในกลุ่ม ปตท. และกระทรวงพลังงำน 

 อำคำร C : เป็นอำคำรสูง 8 ช้ัน เชื่อมระหว่ำงอำคำร A และ B ส ำหรับใช้เป็นพืน้ที่ให้บริกำร
ธุรกิจและนันทนำกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่หน่วยงำนและ
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ส ำนักงำนต่ำงๆ ที่อยู่ภำยในศนูย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์อย่ำงครบวงจร เช่น 
ธนำคำร ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ศนูยป์ระชุม สถำนที่ออกก ำลังกำย (Fitness Center) 
เป็นตน้ 

 อำคำรจอดรถ : ขนำด 10 ช้ัน จ ำนวน 2 อำคำร จอดรถได้ประมำณ 2,500 คัน 
 อำคำรผลิตน้ ำเยน็ : ขนำด 3 ช้ัน มีก ำลังกำรผลิตน้ ำเยน็ 5,400 RT. 

 1.2) กำรให้บริกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรกำยภำพ (Facility Management) เป็นผู้ดูแลรักษำอำคำรสถำนที่ ควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ให้กับกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบวงจร 

(2) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทัเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  มีจ ำนวน 5 ท่ำน  เป็นผู้บรหิำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 3 ท่ำน (และอยู่ระหว่ำงกำรเสนอช่ือแต่งตั้งจ ำนวน 3 ท่ำน)  

(3) ผลกำรด ำเนินงำนของ EnCo ในปี 2556 – ปี 2558 เป็นดงันี ้

                                                                                                                             หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2557 ปี 2558* 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,244.22 1,408.62 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  988.81 1,027.34 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 83.82 244.06 

          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558* 

สินทรัพย์รวม 7,199.23 6,761.84 5,913.94 
หนี้สินรวม 5,282.50 4,816.06 3,808.51 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,916.73 1,945.78 2,105.43 

 * งบกำรเงนิปี 2558 ยังไม่ได้รับกำรตรวจสอบจำก สตง 

2.3.5.5 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 2558 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 ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 82 

- บริษัท DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดังนี้ 
 โรงไฟฟ้ำ Cogeneration มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบ Combined Cycle รวมประมำณ 95 เมกะวัตต์ (MW)  
 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 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผู้บริหำรจำกปตท. 

จ ำนวน 2 คน นอกจำกนี้ ปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย 
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(6) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท DCAP ในปี 2556 – ปี 2558 เป็นดังนี้  

                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2557 ปี 2558 
รำยได้รวม 3,046 2,920  
ค่ำใช้จ่ำยรวม 2,796 2,700  
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 250 220  

หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2556 

(Unaudited) 

ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 4,071 3,996 3,935  
หนี้สินรวม 2,505 2,180 1,897  
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,566 1,816 2,038  

2.3.5.6 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 2558 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 20.79 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 

(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      
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- จ ำหน่ำยไอน้ ำ จ ำนวนประมำณ 194 T/hr. ให้ลูกค้ำซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ 
(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษัท TP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน โดย เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 
จ ำนวน 2 คน  

(4)  กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท TP ในปี 2556 – ปี 2558 เป็นดังนี้  

                                                                    หน่วย  :  ล้ำนบำท 
งบการเงิน/1 ปี 2557 ปี 2558 

รำยได้รวม 5,257 4,915 
 ค่ำใช้จ่ำยรวม 4,857 4,332  

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 400 482  
 

       หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน/1 ปี 2556 
(Unaudited) 

ปี 2557 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 6,121 5,656 5,566  
หนี้สินรวม 1,952 1,227 887  
ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,169 4,428 4,679  

 /1 งบเฉพำะบริษัท TP ไม่รวมบริษัทในเครือ (บริษัท GPSC) 
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 2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
 (ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภัณฑ์ก๊ำซฯ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊ำซ

ธรรมชำติ) 
 425,928.38 16.03 382,374.58 18.58 

 บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ำมันและ
หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ) 

 85,825.23             3.23 86,417.98          4.20 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (PTTEP)  

65.29 117,986.25 4.44 120,691.68 5.87 

 บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
(PTTNGD) 

58.00 10,313.01 0.39                 7,966.37 0.39 

 บจ. ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม 
(CHPP 1/) 

- - - - - 

 หัก รำยได้ค่ำก๊ำซส่วนที่ PTTEP 
ขำยให้ บมจ. ปตท.  

 (110,838.79) (4.17) (107,743.35) (5.24) 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ  529,214.08 19.92 489,707.26 23.80 
 

           หมำยเหตุ : 1/ ปตท.ถือหุ้นใน CHPP ด้วยสัดส่วนร้อยละ 100  จนถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2556 จึงจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน CHPP ในส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี (GPSC)  
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    2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
2. ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ำมันและ

หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ) 
 980,375.98 36.89 643,755.90 31.28 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (PTTEP) 

65.29 119,610.42 4.50 61,034.68 2.97 

 หัก รำยได้ค่ำน้ ำมันดิบส่วนที่ 
ปตท.สผ. ขำยให ้บมจ. ปตท.  

 (93,635.66) (3.52) (50,685.20) (2.46) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. 
(PTTT) 

100.00 258,278.62 9.72 183,336.31 8.91 

 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 
(PTTGC 2/) 

48.89 16,655.40 0.63 32,852.68 1.59 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP 2/) 49.10 206,755.38 7.78 140,262.71 6.82 
 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC 2/) 38.51 145,626.70 5.48 110,141.22 5.35 

 PTT (Cambodia) Co.,Ltd. 
(PTTCL) 

100.00 7,715.74 0.29 6,396.54 0.31 

 บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลกี         
(PTTRB 3/)  

100.00 63,773.05 2.40 50,138.95 2.44 

            หมำยเหตุ :  2/ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป กลุ่ม ปตท. ได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
                                                                     ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำนส่งผลให้ PTTGC TOP IRPC GPSC PTTES และ PTTICT เปลี่ยนสถำนะจำกบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย และส่งผลให้กำรรวมงบกำรเงินของ 
                                                                    กำรร่วมค้ำ ได้แก่ HMC PTTAC DCAP PTTMCC  TTM(T) และ TTM(M) เปลี่ยนจำกวิธีกำรรวมตำมสัดส่วนเป็นวิธีรับรู้ตำมส่วนได้เสีย  
                                                                3/ ปตท. ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทย่อยของ SBECL โดยโอนมำให้ PTTRB เป็นผู้ถือหุ้นแทนตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม 2557 จึงปรับปรุงรำยกำรย้อนหลัง โดยรำยได ้
                                                                    จำกกำรขำยของ PTTRB ได้รวมรำยได้จำกกำรขำยขำย ของบริษัทย่อยดังกล่ำวตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 
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2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ ์ (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
2. ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน (ต่อ) Subic Bay Energy Co.,Ltd. 

(SBECL 3/) 
100.00 1,013.18 0.04 - - 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น  ามัน  1,706,168.81 64.21 1,177,233.79 57.21 

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
 

บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ำมัน
และหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ) 

 28,451.58 1.07 15,647.43 0.76 

 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 
(PTTGC) 

48.89 105,986.61 3.99 120,598.30 5.86 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP 2/) 49.10 - - 15,174.03 0.74 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC 2/) 38.51 63,853.23 2.40 50,773.08 2.46 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง 
(PTTPM)  

50.00 89,757.64 3.38 75,349.14 3.66 

 PTT International Trading 
Pte.,Ltd. (PTTT) 

100.00 21,376.28 0.80 30,185.37 1.47 

 บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส์           
(HMC 2/) 

41.44 - - - - 

 บจ.พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
(PTTAC 2/) 

48.50 - - - - 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  309,425.34 11.64 307,727.35 14.95 
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         2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบรษิัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ ์ (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

(PTTER 4/) 
100.00 20,436.37 0.77 13,632.79 0.66 

 PTT International Trading 
Pte.,Ltd. (PTTT) 

100.00 605.47 0.02 - - 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  21,041.84 0.79 13,632.79 0.66 

5. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

 0.05 - 1.99 - 

PTT Green Energy Pte. Ltd. 
(PTTGE) 

100.00 600.57 0.02 228.37 0.01 

บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ (BSA ) 

25.00 9.84 - 4.44 
 

- 

บมจ.ไทยออยล์ (TOP 2/) 49.10 - - 636.67 0.03 

บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC 2/) 38.51 180.89 0.01 178.36 0.01 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ  791.35 0.03 1,049.83 0.05 
 

          หมำยเหตุ : 4/ เดิมชื่อ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล (PTTI) 
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                              2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบรษิัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
6. รำยไดส้ำธำรณูปโภค บมจ.ไทยออยล์ (TOP 2/) 49.10 1,043.19 0.04 980.26 0.05 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC 2/) 38.51 3,479.35 0.13 3,183.68 0.15 

 บมจ.โกลบอล เพำวอร์   
ซินเนอร์ยี ่(GPSC 2/) 

22.58 14,343.01 0.54 13,698.17 0.67 

 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 
(EnCo) 

50.00 36.33 - 11.95 - 

 บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น 
(DCAP 2/) 

35.00 - - - - 

 บจ. ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล 
(TSR 5/) 

- - - - - 

รวมรายได้จากสาธารณูปโภค  18,901.88 0.71 17,874.06 0.87 

7. รำยได้จำกธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจน้ ำมัน
และหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ) 

 4,669.14 0.17 5,499.12 0.27 

 บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี (PTTRB) 100.00 4,833.01 0.18 4,833.04 0.23 

 PTT (Cambodia) Limited 
(PTTCL) 

100.00 33.76 - 105.72 0.01 

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  9,535.91 0.35 10,437.88 0.51 
 

หมำยเหตุ :  5/  ปตท.ถือหุ้นใน TSR  ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภำคม 2556  จนถึงวันที่ 24 ธันวำคม 2556  จงึจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน TSR  ในส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก ่GPSC  
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                               2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบรษิัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์ (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

8.รำยได้จำกกำร
ให้บริกำร   

บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน) 

 - - 28.33 0.00 

 
บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (PTTEP)  

65.29 4,474.74 0.17 4,044.20 0.20 

 
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 
(PTTGC 2/) 

48.89 1,166.92 0.04 2,804.83 0.14 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP 2/) 49.10 623.86 0.02 (133) (0.01) 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC 2/) 38.51 734.71 0.03 517.07 0.03 

 บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี (PTTRB) 100.00 420.23 0.02 564.52 0.03 

 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 
(PTTICT 2/) 

20.00 35.76 - 262.48 0.01 

 
บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล        
( PTT TANK) 

100.00 732.08 0.03 715.82 0.03 

 
บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์
(PTTPL6) 

50.00 1,113.01 0.04 133.32 0.01 

 
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์ 
(PTTES 2/) 

40.00 4.58 - 57.80 - 

 
บจ.เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
(EnCo) 

50.00 131.82 - 243.84 0.01 

 
บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ (BSA ) 

25.00 543.75 0.02 6.94 0.00 

    หมำยเหตุ :  6/  ปตท. ได้ขำย PTTPL ในสัดส่วนร้อยละ 49 และ ร้อยละ 1 ให้แก่ PTTGC และ Solution Creation ตำมล ำดับ  
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                               2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบรษิัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์ (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 
PTT (Cambodia) Limited 
(PTTCL) 

100.00 - - - - 

 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. 
(PTTOM) 

100.00 1.71 - 2.46 - 

 
บจ.ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) (TTM(T) 2/)  

50.00 - - - - 

 
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 
Sdn.Bhd. (TTM(M) 2/) 

50.00 - - - - 

รวมรายไดจ้ากการให้บริการ  9,983.17 0.37 9,248.61 0.45 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  2,605,062.38 98.02 2,026,911.5
7 

98.50 

9.  อื่นๆ 

  
  

  
  

    
    9.1 รำยได้อ่ืนๆ 40,012.36 1.51 30,784.17 1.50 

9.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำก
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 

11,610.31 0.44 (5,992.73) (0.29) 

รวมรายได้อ่ืน     51,622.67 1.95 24,791.44 1.21 

10. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม    860.02 0.03 6,031.70 0.29 

รวมรายได ้     2,657,545.07 100.00 2,057,734.71 100.00 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 92 

2.5  ภาวะอุตสาหกรรม        

2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจส ารวจและผลิตและก๊าซธรรมชาติ  

2.5.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  

 ณ ส้ินปี 2557 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย เป็นดังนี้ 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต : bcf) 

น  ามันดิบ 
(ล้านบาร์เรล : 

MMbbl) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 
(ล้านบาร์เรล : MMbbl) 

ปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว 
(Proved Reserves) 

7,751.71 222.92 181.97 

ปริมำณส ำรองที่คำดว่ำจะพบ 
(Probable Reserves) 

7,807.95 330.40 228.96 

ปริมำณส ำรองที่อำจจะพบ 
(Possible Reserves) 

3,324.97 188.09 65.15 

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 2558 เป็นดงันี ้

ปี 
ก๊าซธรรมชาติ  

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
น  ามันดิบ  

(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Condensate) 
(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 4,073 138,552 94,330 

2558 3,852 152,387 95,629 

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

http://www.dmf.go.th/
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                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       
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 

ในปี 2558 กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 4,824 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต) (คิด
เป็นสัดส่วนกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศร้อยละ 73 และ 27 ตำมล ำดับ) ปริมำณกำรจัดหำ ก๊ำซธรรมชำต ิของปี 
2558 เพิ่มขึ้น 137 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉลี่ย 4,828 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น 141 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ภำพรวมของกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีควำม
ต้องกำรใช้ก๊ำซฯสูงขึ้นหลังจำกยุติกำรชุมนุมทำงกำรเมือง เมื่อกลำงปี 2557 ประกอบกับมีโรงไฟฟ้ำใหม่ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็น
เชื้อเพลิง เกิดขึ้นในปี 2557 และปี 2558 

ทั้งนี้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในปี 2558 ให้กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ มีดังนี้ 

 ภำคไฟฟ้ำ 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 2,886 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
ประกอบด้วยกำรจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉลี่ย 1,151 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ผู้ผลิตไฟฟ้ำ
อิสระ เฉลี่ย 995 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก เฉลี่ย 740 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใน
ภำคไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำก ปี 2557 ประมำณ 129 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 ภำคอุตสำหกรรม 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 669 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจำกปริมำณจ ำหน่ำยของปี 2557 ประมำณ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจำกกำรขยำยกำรลงทุนในโครงกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ไปยังบริษัทลูกค้ำที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติ  ทั้งในส่วนของลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม และ ลูกค้ำกลุ่มพำณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. มีจ ำนวนลูกค้ำ
อุตสำหกรรมทั้งส้ิน 356 สัญญำ 

 ภำคขนส่ง 

 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้ภำคขนส่ง หรือ NGV ในป ี 2558 มีปริมำณเฉลี่ย 312 ล้ำนลกูบำศก์ฟุตต่อ
วัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6  ของปริมำณจ ำหน่ำยทัง้หมด โดยลดลงจำกปีทีผ่่ำนมำ 5 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นลดลงร้อย
ละ 2 (ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง น้ ำมันเบนซินและดีเซลมีรำคำถูกลง จึงท ำให้
ผู้บริโภคกลับไปใช้น้ ำมันเบนซินและดีเซลมำกขึ้น 
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 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 

กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉลี่ย 961 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 1 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ทั้งนี้ เนื่องจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 ที่ต้องหยุดเดินเครื่องจำกอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำที่อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ (Waste Heat Recovery Unit, WHRU) เมื่อ 14 สิงหำคม 2556 ได้ติดตั้งอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนชุดส ำรอง ณ โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 5 ในเดือนเมษำยน 2557 ท ำให้กลับมำเดินเครื่องเต็มก ำลังกำรผลิต ลด
ผลกระทบในกำรผลิตและน ำเข้ำก๊ำซแอลพีจี รองรับควำมต้องกำรใช้ของผู้ใช้พลังงำน และเมื่อเดือนกันยำยน 2557 ปตท. ได้ท ำ
กำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์ ท ำให้สำมำรถเดินเครื่องได้ตำมปกติ   

ปริมำณกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมชนิดของเชื้อเพลิงระหว่ำงปี 2551 – ปี 2558 

                    หน่วย : ล้ำนหน่วย 
 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. พลังน  า 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 5,412 5,164 3,761 

2. ก๊าซธรรมชาติ 104,458 106,343 118,438 108,261 119,368 119,218 120,314 128,525 

3. น  ามันเตาและดีเซล 1,040 524 619 1,352 1,393 1,446 1,669 923 

4. ถ่านหิน 30,838 29,808 29,764 31,712 34,583 35,352 37,572 34,582 

5. กระแสไฟฟ้าน าเข้า และอื่นๆ 4,935 4,717 10,661 14,830 15,709 19,778 21,305 24,399 

รวม 148,221 148,358 163,668 164,090 179,484 181,205 186,024 192,189 

อัตราการขยายตัว  (ร้อยละ) 0.8 0.1 11.1 -0.4 9.4 1.0 2.7 3.3 

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

ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซฯ ของภำคกำรผลิตไฟฟ้ำในระยะยำวนั้น จะมีควำมต้องกำรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำก ำลังกำร
ผลิตไฟฟำ้ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือแผน PDP 2015 โดยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ
ตำมมติกำรประชุม คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อ วันที่ 14 พ.ค. 2558 ที่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผน 
PDP 2015 ที่น ำเสนอมำ ทั้งนี้ส ำหรับแผน PDP 2015 นี้ เป็นครั้งแรกในกำรจัดท ำแผน PDP ที่จัดท ำแผนให้เกิดบูรณำกำรร่วมกัน
กับแผนอนุรักษ์พลังงำน และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน ซ่ึงกำรจัดท ำแผนดังกล่ำวได้ยึดหลัก 3 ข้อ คือ 1. ด้ำนควำมมั่นคงทำง
พลังงำน (Security) โดยมีเป้ำหมำยที่จะต้องจัดหำไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ รวมถึงมีกำรใช้เชื้อเพลิงที่หลำกหลำยเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมำกเกินไป 2. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economy) ให้ค่ำไฟฟ้ำมีควำมเหมำะสมและ
ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Ecology) ที่ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน โดยในกำร
จัดท ำแผน PDP 2015 นี้จะจัดท ำให้สอดคล้องกับ กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และ ทิศทำงกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ประมำณกำรกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจระยะยำวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี รวมถึงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของ
ภำครัฐเพื่อรองรับกำรเติบโตของประชำกร และกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชำกร  จำกที่กำรจัดท ำแผน PDP 2015 นี้
เป็นกำรจัดท ำแผนรวมเข้ำกับแผนพลังงำนในระยะยำวแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น แผน PDP 2015 จึงได้ผนวกผลที่คำดว่ำจะเกิด
จำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำลงได้ถึง 89,672 ล้ำน
หน่วย (GWh) ในปี 2579 และส ำหรับแผนอนุรักษ์พลังงำนนั้นมีกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่ถ่ำยทอดลงสู่ 4 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
ได้แก่ อุตสำหกรรม อำคำรธุรกิจ ที่อยู่อำศัย และภำครัฐ โดยมีตัวอย่ำงของมำตรกำร อำทิ กำรทยอยลดกำรอุดหนุนรำคำพลังงำน 
มำตรกำรทำงภำษี และ มำตรกำรด้ำนกำรเงินเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรใช้พลังงำน
ในอำคำร (Building Code) รวมถึงเร่งรัดกำรรณรงค์ด้ำนพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนและกำรปลูกจิตส ำนึก และได้เน้นกำรพัฒนำ

http://www.nepo.go.th/
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พลังงำนทดแทนภำยใต้เป้ำหมำยของแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 20 ปี ซ่ึงเน้นกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้ได้เต็มตำมศักยภำพ
ที่มีในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีกำรผลิตส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวลและก๊ำซชีวภำพเพื่อสร้ำงประโยชน์ร่วมกับ
เกษตรกรและชุมชน เช่น ขยะ 500 MW และ ชีวมวลแบ่งเป็น 2,500 MW จำกศักยภำพเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
และ 1,500 MW จำกนโยบำย Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงพลังงำนทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอำทิตย์ ซ่ึงจะมี
ต้นทุนแข่งขันกับ LNG ได้ในอนำคต พร้อมขยำยระบบส่งและระบบจ ำหน่ำยของ 3 กำรไฟฟ้ำ (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) เพื่อ
รองรับกำรส่งเสริมพลังงำนทดแทนเป็นรำยพื้นที่ ตลอดจนพัฒนำระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนทดแทนและเพิ่มคุณภำพของไฟฟ้ำที่ประชำชนจะได้รับ 

โดยในช่วง 10 ปีแรกของแผนฯ มีกรอบประมำณกำรสัดส่วนกำรใช้เช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ 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) ส ำหรับแผน PDP 2015 นี้นอกจำกจะเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำของประเทศแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศในด้ำนรำคำ และเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนที่เป็น
พลังงำนสะอำดมำกขึ้น เพื่อช่วยลดกำรน ำเข้ำเช้ือเพลิงฟอสซิลจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ LNG และเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้วัสดุ
เหลือใช้ทำงกำรเกษตรในประเทศที่มีเหลือทิ้งกว่ำ 80 ล้ำนตันต่อปี ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จำกค่ำเช้ือเพลิงที่กระจำยเข้ำสู่
ระบบเศรษฐกิจตำมแผนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 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 โดยพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 
(พระรำชบัญญัติฯ) ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2550 
เป็นต้นไป 

2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจน  ามัน    

2.5.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่น  ามนั   

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ ำมันรวมทั้งส้ิน 6 แห่ง มีก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันรวมกันทั้งส้ินประมำณ 1,232,000 
บำร์เรลต่อวัน (รวมก ำลังกำรผลิตของหน่วยกล่ันแยกคอนเดนเสทของ PTTGC จ ำนวน 135,000 บำร์เรลต่อวัน ) ปี 2558 โรงกล่ัน
น้ ำมันมีกำรผลิตจริงรวมกันจ ำนวน 1,174,285 บำร์เรลต่อวัน เมื่อรวมกับกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำกโรงแยกก๊ำซฯ และ
โรงงำนปิโตรเคมีจ ำนวน 87,435 บำร์เรลต่อวัน ท ำให้มีกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจ ำนวน 1,261,720 บำร์เรล
ต่อวัน 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 96 

ประเทศไทยผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูปแยกเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 
          หน่วย : บำร์เรลต่อวัน 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
น้ ำมันเบนซิน  279,832 273,809 311,591 
น้ ำมันดีเซล  439,749 414,663 467,515 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน  115,117 120,100 125,437 
น้ ำมันเตำ  101,866 97,267 98,125 
น้ ำมันก๊ำด  11,841 18,812 23,230 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  148,049  146,495 148,388 
รวม 1,096,453 1,071,146 1,174,285 

   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 และท่อส่ง
น้ ำมัน ปัจจุบันกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อส่งน้ ำมันแม้จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปริมำณกำรใช้ไม่มำกนักเมื่อเปรียบเทียบกับกำรขนส่ง
โดยรถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจำกท่อขนส่งน้ ำมันไม่ได้มีกำรเชื่อมต่อกับโรงกล่ันน้ ำมันทุกแห่ง โรงกลั่นน้ ำมันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่
ภำคตะวันออกและภำคกลำงของประเทศซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีควำมต้องกำรใช้น้ ำมันสูงกว่ำภำคอื่นๆ ของประเทศ 

 

2.5.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายน  ามนั 
ประเทศไทยมีผู้ค้ำน้ ำมันที่จดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 รวม 40 รำย (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558) 

ในปี 2558 มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันทั้งประเทศรวม 47,811 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 4.0 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่มี
สัดส่วนกำรใชม้ำกที่สุดคือ น้ ำมันดีเซล รองลงมำคือ น้ ำมันเบนซิน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และน้ ำมันเตำ 
ตำมล ำดับ 

เนื่องจำกภำคอุตสำหกรรมเปลี่ยนไปใช้พลังงำนอื่นที่มีรำคำถูกกว่ำ เช่น ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหิน  เป็นต้น กำร
แข่งขันในกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน นอกเหนือจำกกำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพตลอด
ห่วงโซ่อุปทำน และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้แล้ว กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องตำมกลไกตลำด 
รำยละเอียดแสดงปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของประเทศ ปรำกฏตำมตำรำงที่ 1 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 97 

ตำรำงที่ 1 ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของประเทศปี 2556 –ปี 2558 
                  หน่วย : ล้ำนลิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมำ: กรมธุรกิจพลังงำน  

/1   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
/2   ไม่รวมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 

 

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) ซ่ึงภำครัฐเป็นผู้ก ำหนดหลักกำรดังกล่ำว  นอกจำกนี้ยังขึ้นอยู่กับกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ (หรือค่ำเงินบำท) ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อกำรค ำนวณต้นทุนตำมหลักกำรเทียบเท่ำกำร
น ำเข้ำ 
 ในส่วนของภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน ภำครัฐเป็นผู้ก ำหนดอัตรำกำรจัดเก็บซ่ึงแตกต่ำงกันไปส ำหรับน้ ำมันเช้ือเพลิงแต่ละชนิด และถือเป็นควำมรับผิดชอบ
ของผู้ผลิตในกำรน ำส่งภำษี และกองทุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับภำครัฐตำมอัตรำที่ก ำหนด  

 จำกกำรที่รัฐบำลได้ก ำหนดอัตรำกำรจัดเก็บซ่ึงแตกต่ำงกันไปส ำหรับน้ ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดส่งผลให้มีกำรปรับรำคำ
น้ ำมันอย่ำงต่อเนื่อง โครงสร้ำงรำคำน้ ำมัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปรำกฏตำมตำรำงที่ 2 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 8,843 8,760 8,166 
น้ ำมันเบนซิน 8,189 8,505 9,633 
น้ ำมันก๊ำด 11 11 11 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 5,562 5,513 6,033 
น้ ำมันดีเซล 20,892 21,084 21,919 
น้ ำมันเตำ 2,155 2,074 2,043 
รวม/2 45,653 45,950 47,811 
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ตำรำงที่ 2 โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
                                หน่วย : บำท/ลิตร 

  เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล 

91 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 20 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 85 
ดีเซลหมุนเร็ว 

ราคา ณ โรงกลั่น 13.4857  14.5944  14.8424  16.0987  23.2729  11.9895  

ภำษีสรรพสำมิต 5.6000  5.0400  5.0400  4.4800  0.8400  4.9500  
ภำษีเทศบำล  0.5600  0.5040  0.5040  0.4480  0.0840  0.4950  
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  6.1500  0.0050  0.0500  -2.4000  -9.2300  -0.0200  
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  
รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 26.0457  20.3934  20.6864  18.8767  15.2169  17.6645  
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  1.8232  1.4275  1.4480  1.3214  1.0652  1.2365  
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 27.8689  21.8210  22.1344  20.1981  16.2820  18.9010  

ค่ำกำรตลำด 2.7020  1.4570  1.5566  1.1607  2.3439  1.5785  
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  0.1891  0.1020  0.1090  0.0812  0.1641  0.1105  
ราคาขายปลีก 30.76  23.38  23.80  21.44  18.79  20.59  
ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
หมำยเหตุ :       - รำคำ ณ โรงกลั่น อ้ำงอิงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกตำมหลักกำรเทียบเท่ำกำรน ำเข้ำ 

                    - ภำษีและกองทุน ภำครัฐเป็นผู้ก ำหนด                                             

2.5.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

 ในปี 2558 ประเทศไทยมคีวำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ปริมำณ 4,409 ล้ำนกิโลกรัม ลดลงจำกปีก่อน
ร้อยละ 6.7 โดยก๊ำซ LPG ได้น ำไปใช้ในภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม และใช้เป็นวัตถุดิบใอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคม ี

คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558  มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำง
รำคำก๊ำซ LPG ดังนี้ 

•     ก ำหนดรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง และภำคอุตสำหกรรม ให้เท่ำกัน โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558  

•     กำรก ำหนดรำคำต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำ (รำคำ ณ โรงกลั่น) ดังนี้ 
i. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ที่ผลิตจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ณ ระดับรำคำ 498 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 

ii. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ที่ผลิตจำกโรงกล่ันน้ ำมันเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก เป็นรำคำตลำดโลก (CP) ลบ 20 
เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  

iii. ก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG จำกกำรน ำเข้ำ เป็นรำคำตลำดโลก (CP) บวก 85 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
ทั้งนี้ รำคำต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำ จะมีกำรเปลี่ยนแปลงทุกเดือน และมีกำรทบทวนรำคำ

ต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำทุก 3 เดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 
•     เห็นชอบกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำ ณ โรงกลั่น ซ่ึงเป็นรำคำซ้ือตั้งต้นของก๊ำซ LPG โดยใช้

ต้นทุนจำกแหล่งผลิตและแหล่งจัดหำ (โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกล่ันน้ ำมันเช้ือเพลิงและโรงอะโรเมติก และ
น ำเข้ำ) เฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนักตำมปริมำณกำรผลิตและจัดหำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน เท่ำที่มีกำรรำยงำนจำก
กรมธุรกิจพลังงำน ทั้งนี้ ปริมำณกำรผลิตก๊ำซ LPG จำกโรงกล่ันน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติกส์ไม่รวมที่
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ใช้เองเป็นเชื้อเพลิง และในส่วนของกำรน ำเข้ำจะครอบคลุมเฉพำะปริมำณก๊ำซ LPG จำกกำรน ำเข้ำเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงในประเทศเท่ำนั้น 

•     ใช้กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง เป็นกลไกในกำรบริหำรจัดกำรรำคำ ณ โรงกลั่นซ่ึงเป็นรำคำซ้ือตั้งต้นของก๊ำซ LPG 
ให้เป็นรำคำเดียวกัน โดยให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดหำก๊ำซ LPG ที่มีต้นทุนสูงกว่ำรำคำ ณ โรงกลั่น จะได้รับเงิน
ชดเชย ในทำงกลับกันผู้ผลิตหรือผู้จัดหำก๊ำซ LPG ที่มีต้นทุนต่ ำกว่ำรำคำ ณ โรงกลั่น ต้องส่งเงินเข้ำกองทุน
น้ ำมันเช้ือเพลิง ตำมปริมำณกำรผลิตและกำรจัดหำ โดยมอบหมำยให้สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน
ด ำเนินกำรต่อไป 

•     มอบหมำยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนรับไปด ำเนินกำรออกประกำศคณะกรรมกำรบริหำร
นโยบำยพลังงำนให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยกำรออกประกำศในแต่ละเดือนต้องออกภำยใน 5 วันท ำกำรแรก
ของเดือนนั้น 

  
โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1)   รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น ประกอบด้วย 
 -  รำคำ ณ โรงกล่ัน (รำคำต้นทุนจำกแหล่งผลิต และแหล่งจัดหำตำมที่กล่ำวข้ำงต้น) 
 -  ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(2)   รำคำขำยปลีก ประกอบด้วย 
 -  รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 
 -      ค่ำกำรตลำด และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 
ตำรำงที่ 3 โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 

             

 
บำท/กิโลกรัม 

ราคา ณ โรงกลั่น 16.5051  
ภำษีสรรพสำมิต 2.1700  
ภำษีเทศบำล 0.2170  
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  -1.3170  
รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 17.5751  
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  1.2303  
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.8054  
ค่ำกำรตลำด 3.2566  
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  0.2280  
ราคาขายปลีก 22.29 

 ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 100 

2.5.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

2.5.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดังนี ้
(1) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น : เป็นกำรน ำก๊ำซปิโตรเลียม อันได้แก่ ก๊ำซอีเทนและก๊ำซโพรเพน 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 เช่ น  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 
ในปี 2558 กำรผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย ขยำยตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปทีี่ผ่ำนมำจำกร้อยละ 1.3 เหลือ

ร้อยละ 0.1 ขณะทีค่วำมต้องกำรบริโภคขยำยตัวต่อเนื่องจำกร้อยละ 2.4 เป็นร้อยละ 2.7 และกำรน ำเขำ้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมขียำย
ตัวอย่ำงมีนัยส ำคัญหลังจำกหดตวัต่อเนื่อง 4 ปี เป็นขยำยตัวร้อยละ 24.3  ในส่วนของกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมหีดตัวลดลง
จำกปีก่อนทีห่ดตัวร้อยละ 3.1 เปน็หดตัวร้อยละ 1.4 เนื่องจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมคีวำมเปรำะบำง โดยเฉพำะใน
ประเทศที่เป็นตลำดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ กลุ่มสหภำพยุโรป และ ประเทศญีปุ่่น 

หำกพิจำรณำสัดส่วนของกำรส่งออกเปรียบเทียบกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแล้ว พบว่ำ 
ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลำงและขั้นปลำย ร้อยละ 15  28 และ 58 ของกำรผลิตในแต่ละขั้นตำมล ำดับ ซ่ึง
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ 

กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                 หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
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 
2557 21,125 1,240 15,638 6,727 
25581\ 21,154 1,541 16,060 6,633 

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 2533 – ปี 2554 ได้เพิ่มขึ้นกว่ำ 5 เท่ำเป็นกว่ำ 
700 พันล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ซ่ึงประเทศที่ยังไม่พัฒนำมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยตัวหัวค่อนข้ำงต่ ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ภูมิภำคเอเชียที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงภำวะเศรษฐกิจมำกกว่ำ โดยในปี 2554 กัมพูชำและเมียนมำร์มีกำรใช้ไฟฟ้ำต่อหัวต่ ำกว่ำ 2 ล้ำน
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในขณะที่ญี่ปุ่นและเกำหลีใต้มีกำรใช้ไฟฟ้ำต่อหัวมำกกว่ำ 8 ล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง  ส ำหรับไทยและมำเลเซีย มี
กำรใช้ไฟฟ้ำต่อหัวอยู่ที่ 2.2  ล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง และ 4.5  ล้ำนกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ตำมล ำดับ ทั้งนี้ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำร
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำในภูมิภำคจะเติบโตขึ้นอีกจำกควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นของอุตสำหกรรมและกำรเติบโตของประชำกร รวมทั้งกำร
รวมตัวกันของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 โดย Asian Development Bank คำดว่ำควำมต้องกำรไฟฟ้ำใน
ภูมิภำคใกล้เคียงจะมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละประมำณ 5 ต่อปี ระหว่ำงปี 2553 - ปี 2578 
  จำกกำรศึกษำของ International energy Agency พบว่ำในปี 2555 ไทยเป็นประเทศที่มีอุปสงค์กำรใช้พลังงำน
เป็นอันดับสองในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีกำรพึ่งพิงกำรน ำเข้ำพลังงำนไฟฟ้ำค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน
ถูมิภำคเดียวกัน 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
กำรผลิตและรับซ้ือไฟฟ้ำเพิ่มของประเทศ ทั้งนี้ จำกสถิติย้อนหลังพบว่ำ ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำก 
16,681 เมกะวัตต์ ในปี 2545 เป็น 26,942 เมกะวัตต์ ในปี 2557 คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.1 ต่อปี ขณะที่ก ำลัง
กำรผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นจำก 23,755 เมกะวัตต์ ในปี 2545 เป็น 37,612 เมกะวัตต์ ในปี 2557 คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อย
ละ 3.9 ต่อปี 

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 
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ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 102 

ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ยิ่งไปกว่ำ
นั้น เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ และเป็นไปตำมค ำแนะน ำของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 และโรงแยกก๊ำซอีเทน ยังได้เพิ่มเติมกำรติดตั้ง
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 ซ่ึงปัจจุบันด ำเนินกำรก่อสร้ำง
แล้วเสร็จและเปิดด ำเนินกำรแล้ว ส่วนโครงกำรติดตั้งหน่วยน ำก๊ำซเหลือใช้กลับคืน (Remaining Gas Recovery Unit : RGRU) 
ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ ระยอง ซ่ึง EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนอนุญำตฯ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงน ำมำตรกำร
ด้ำนส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติในขั้นตอนกำรออกแบบรำยละเอียดวิศวกรรมและก่อสร้ำง นอกจำกนี้ได้มีแผนด ำเนินโครงกำรติดตั้ง
หน่วยแยกก๊ำซแอลพีจี (LPG Recovery From Ethane Separation Plant unit : LREP) เพิ่มเติมที่โรงแยกก๊ำซอีเทน ซ่ึงปัจจุบัน
รำยงำน EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ แล้วเช่นกัน  

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
ไดม้ีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนด ำเนินโครงกำร เพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระหว่ำงก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร โดยเฉพำะกำรปรับสภำพพ้ืนที่ให้เข้ำสู่สภำพเดิมเมื่อ
กำรฝังกลบท่อแล้วเสร็จ ซ่ึงทุกโครงกำรนับแต่กำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซฯ สำยประธำนเส้นแรกที่เริ่มรับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทย 
และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอื่นๆ ก็มีแนวทำงปฏิบัติในทิศทำงเดียวกันซ่ึงจำกผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อม
ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมำ ล้วนปรำกฏว่ำเป็นไปตำมมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบที่ได้เสนอไว้
ในรำยงำนฯ 

ทั้งนี้ ภำยหลังกฎหมำยใหม่มีผลบังคับใช้ในปี 2557 โครงกำรระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อได้ถูกจ ำแนกออกเป็น
โครงกำรที่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม หรือโครงกำรที่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environmental Report; 
ER) ตำมประกำศกระทรวงพลังงำน ขึ้นอยู่กับประเภทและขนำดโครงกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย ปตท. ได้จัดให้มีกำรศึกษำ
ทั้งในส่วนของโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฯ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม  โรงไฟฟ้ำ และ



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 
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สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) รวมทั้งมีกำรน ำมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรทุกโครงกำร  

โดยโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่ EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม
แห่งชำติ (กก.วล.) และด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมเปิดจ่ำยก๊ำซฯ แล้ว ได้แก่โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 4 และ
โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครสวรรค์ฯ ส่วนโครงกำรที่ EIA ได้รับควำมเห็นชอบแล้วและปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
ออกแบบและด ำเนินกำรก่อสร้ำง ได้แก่โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครรำชสีมำฯ (ระยะที่ 1 และ 2) โครงกำร
สถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (Midline Compressor) โครงกำรติดตั้ง
เครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติในทะเล นอกจำกนี้ ได้มีกำรด ำเนินโครงกำรขยำยอำยุกำรใช้งำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้น
ที่ 1 โดยกำรปรับเปลี่ยนวัสดุหุ้มท่อ ร่วมกับกำรวำงท่อทดแทนในบำงช่วงซ่ึงประกอบด้วยโครงกำรท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊ำซฯ 
เส้นที่ 1 จำก KP5 ถึง KP13 (ระยอง) และจำก KP47 ถึง KP53 (ชลบุรี) เป็นต้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงน ำมำตรกำรป้องกัน แก้ไข
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมไปสู่กำรปฏิบัติในระยะก่อสร้ำง 

ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไปยังกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
ที่ได้รับควำมเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) หรือรำยงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Report : ER) แล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยัง
บริษัท สุเพิร์บ พำวเวอร์ จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังบริษัท ไคฮำระ (ประเทศไทย) จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติภำยในนิคมโรจนะปรำจีนบุรี และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำลี เอ็นจีวี เป็นต้น 

ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment; EIA) เพื่อเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
หรือจัดท ำรำยงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environmental Report : ER) เพื่อเสนอต่อกรมธุรกิจพลังงำน (ธพ.) พิจำรณำตำมขอบข่ำยที่
กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ โครงกำรท่อเช่ือมระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 1 จำก BV20 ถึง BV25 (อยุธยำ-สระบุรี) โครงกำรท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 5  โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันฯ บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วังน้อย (Wangnoi Compressor)  
โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมก๊ำซฯ RA6 ไปยังจังหวัดรำชบุรี (RRPP) โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภำยใน
นิคมอุตสำหกรรม โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังลูกค้ำอุตสำหกรรมและสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) ต่ำงๆ 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. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงจำกกำรติดตำม
ตรวจสอบดังกล่ำว ปตท. สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงครบถ้วน และผลกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อมทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ำมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งหน่วยงำนของ ปตท. ที่มี
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ท่ำเทียบเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกคลัง  ยังได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.
18001/OHSAS 18001 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และระบบ
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิ

โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊ำซเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบ
เรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำนั้น EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำก สผ.
ในปี 2556 จำกนั้นโครงกำรได้มีกำรทบทวนแบบรำยละเอียดทำงวิศวกรรมของท่ำเรือให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรออกแบบองค์ประกอบท่ำเทียบเรือและขนำดท่ำเทียบเรือ กำรเพิ่มแนวสะพำนรับท่อและ
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 ในปี 2556 ต่อมำได้ด ำเนินกำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำรฯ และมีควำมประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลัง
น้ ำมันศรีรำชำ โดยเพิ่มกำรวำงท่อพำรำไซลีนพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำ เพื่อรับพำรำไซลีนจำก 
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) มำส่งออกผ่ำนทำงท่ำเทียบเรือหมำยเลข 5 (ท่ำเทียบเรือกลำงทะเล) ของคลังน้ ำมันศรีรำชำ ซ่ึง 
ได้รับควำมเห็นชอบจำก สผ. ในปี 2558 

ปัจจุบันโครงกำรนี้ในส่วนของกำรขยำยท่ำเทียบเรือบริเวณคลังก๊ำซเขำบ่อยำเช่ือมจำกสะพำนท่ำเทียบเรือนั้นอยู่ใน
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ในส่วนของถังเก็บก๊ำซแอลพีจีจ ำนวน 2 ใบ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และในส่วนของถังเก็บโพรเพน
จ ำนวน 1 ถัง และบิวเทนจ ำนวน 1 ถัง พร้อมทั้งท่อส่งผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ คำดว่ำก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2559 
นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำรภำยใต้โครงกำรข้ำงต้น ได้แก่ โครงกำรวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและวำงท่อพำรำไซลีนของคลังน้ ำมันศรี
รำชำ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง  ตลอดจนยังมีโครงกำรที่อยู่ในขั้นตอนกำรรอพิจำรณำควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ผู้ช ำนำญกำร ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงคลังน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนีแห่งใหม่ทั้งในส่วนของท่ำเทียบเรือและคลังน้ ำมัน  

 

2.6.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นน  ามัน 

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรกลั่น เป็นประเภทโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำน  EIA ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซ่ึงต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เมื่อปี 2556 ปตท. ลงทุนในโครงกำรโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกโพลีเมทิลเมตะคริเลต (พีเอ็มเอ็มเอ) ของบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 
จ ำกัด ซ่ึงรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรแล้ว  ต่อมำ
ได้มีกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงกำรฯ ซ่ึงปัจจุบันกำรขอ
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรแล้ว เมื่อปลำยปี 2558 

ปตท. ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรควบคู่กับกำรดูแลส่ิงแวดล้อมโดย ปตท. จะปฏิบัติตำมมำตรกำรลด
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด และ
จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส ำนักงำน
นโยบำยทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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2.6.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจขยำยและพัฒนำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยโครงข่ำยระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำไอน้ ำและน้ ำเย็น โดยในขณะนี้ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ระยะที่  2 ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) ได้จัดท ำร่ำงรำยงำน EIA แล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงกำรน ำเสนอหน่วยงำนผู้อนุญำตเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติอนุญำต และโครงกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) ได้รับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ส ำหรับโครงกำรที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเข้ำสู่ระยะด ำเนินกำรนั้น 
ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมำตรกำรติดตำมตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงมี
กำรติดตำมตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ สผ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะตำมที่ก ำหนด 

2.7          การวิจัยและพัฒนา  
ปตท. เป็นหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงยำวนำน และมีส่วนในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ด้ำนเทคโนโลยีให้กับประเทศ โดยจัดสรรงบประมำณไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ของก ำไรสุทธิเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำตำมนโยบำยของ
รัฐบำล และมีสถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรท ำงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  จำกกำรให้ควำมส ำคัญ
ด้ำนเทคโนโลยีอีกทั้งสำมำรถสร้ำงผลงำนด้ำนนวัตกรรมที่โดดเด่นได้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ ปตท. ได้รับรำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น
ด้ำนนวตักรรมต่อเนื่องมำถึง 6 ปี (2553-2558)  
สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) เป็นหน่วยงำนหลักของ ปตท. ที่มีหน้ำที่ด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำ โดยมุ่งเน้นกำร
เสริมสร้ำงฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี (Technology Base Structure) และขีดควำมสำมำรถของนักวิจัยให้เป็นผู้เช่ียวชำญในแต่ละ
สำขำ รวมทั้งก ำหนดกลไกกำรด ำเนินงำนให้มีกระบวนกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำง สวญ. และกลุ่มธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทำง
องค์กรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ
ได้รวดเร็ว   ทั้งนี้ สวญ. มีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนเป็นดังนี้ 

 

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 
 Fuels Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 

 สว่นปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษาอาคารและอปุกรณ์วจิยั 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต ์
และเครือ่งยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  

and Engine Test Department) 

     ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สว่นแผนและบรหิารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 

 สว่นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 
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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  โดยนอกจำกกำรพัฒนำสำรป้องกันกำรกัดกร่อนในท่อ สำรป้องกันกำรกัดกร่อนหน้ำแปลน และอุปกรณ์
เหนี่ยวน ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเพื่อละลำยไขในตู้ขนส่งน้ ำมัน ซ่ึงได้น ำไปใช้งำนที่สถำนที่จริงแล้ว ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
ตรวจสอบกำรรั่วของท่อ (Leak Detection System) และขั้วโลหะเพื่อชดเชยท่อส่วนที่ผุกร่อนไปแบบอัตโนมัติ (Sacrificial 
Anode) เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนและป้องกันปัญหำที่อำจเกิดกับท่อส่งก๊ำซในอนำคต 

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 

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  ในปี 2558 มีผลงำนวิจัยและพัฒนำที่ส ำคัญคือกำร
พัฒนำสูตรน้ ำมันดีเซลส ำหรับใช้ในเขตหนำว ส ำหรับเติมเป็น First Fill ในรถยนต์ TOYOTA Hilux Revo 

ในส่วนของน้ ำมันหล่อลื่น สวญ. ได้ท ำกำรพัฒนำน้ ำมันหล่อลื่นยำนยนต์และอุตสำหกรรมครอบคลุมกำรใช้งำนทุก
ด้ำน รวมถึงเป็นผู้น ำในกำรใช้มำตรฐำนสำกลล่ำสุด ออกจ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศมำโดยตลอด เพื่อให้ สนองตอบ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีและยืดอำยุกำรใช้งำนของยำนยนต์ นอกจำกนี้ ในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท . 
นั้น สวญ. ยังได้พัฒนำสำยผลิตภัณฑ์ออกไปให้หลำกหลำยยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ดังนั้นผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงและหล่อลื่นของ ปตท. 
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จึงครอบคลุมควำมต้องกำรของตลำด ได้รับกำรรับรองโดยผู้ผลิต และมีคุณภำพเหนือคู่แข่งในตลำด โดยจ ำหน่ำยในรำคำที่
เหมำะสมและเป็นธรรม และครองส่วนแบ่งตลำดเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นอันดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน  

2.7.1.4    เทคนิคพลังงานประยุกต์และเครื่องยนต์ทดสอบ 

สวญ. มีห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนเครื่องยนต์ (Engine Test) และยำนยนต์ (Vehicle Test) ที่ทันสมัยรองรับกำร
ทดสอบที่หลำกหลำย และใช้วิธีกำรทดสอบอ้ำงอิงมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล สรรหำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำน
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) โดยมีกำรพัฒนำระบบเช้ือเพลิงก๊ำซธรรมชำติในเครื่องยนต์ดีเซลที่ปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม 
(Diesel Dual Fuel Engine) ด้วยกำรประยุกต์แนวคิดระบบ Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)  ท ำให้สำมำรถใช้
ก๊ำซธรรมชำติในเครื่องยนต์ดีเซลด้วยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 สูงกว่ำ ECU ในท้องตลำดซ่ึงใช้ก๊ำซธรรมชำติทดแทนดีเซลได้
เพียงร้อยละ 30  เครื่องยนต์มีสมรรถนะดี และกำรปลดปล่อยมลพิษต่ ำได้ โดยมีกำรส่งมอบเทคโนโลยีแก่ตัวแทนจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวในประเทศไทยแล้วในปี 2556 และนวัตกรรมดังกล่ำวยังได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงจนได้รับรำงวัล 
R&D100 ประจ ำปี 2557 จำก RD Magazine ของสหรัฐ รวมทั้งมีแนวคิดต่อยอดพัฒนำ Flex DDF ECU ให้สำมำรถใช้งำนกับก๊ำซ
ที่มีคุณภำพ WI ตั้งแต่ 37 ถึง 52 

ได้มีกำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์จำกก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่ อสร้ำง 
Energy Application Lab ในพื้นที่อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรียุธยำ เพื่อพัฒนำเครื่องจักรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรใช้
ก๊ำซในภำคอุตสำหกรรมและครัวเรือน เป็นกำรสนับสนุนกำรขยำยตลำดก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรมและพำณิชย์ รวมทั้ง
กำรอนุรักษ์พลังงำน พร้อมใช้งำนในปี 2559 นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยพลังงำนทดแทนอื่นๆ เช่นกำรพัฒนำเซลล์แสงอำทิตย์แบบ
หลำกสี (Colorful PV) ติดตั้งใช้งำนในอำคำรของ ปตท. และเตรียมขยำยผลกำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์ต่อไป 

2.7.1.5    วิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะค ำนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่ำนั้น สวญ. ยังตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำส่ิงแวดล้อม จึงได้
ด ำเนินกำรวิจัยและบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม เพื่อลดและป้องกันผลกระทบของปัญหำส่ิงแวดล้อมที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกล้เคียง โดยท ำหน้ำที่ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และประเมินคุณภำพด้ำนส่ิงแวดล้อมทั้งทำงอำกำศ 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
ในพื้นที่มำบตำพุดให้มีควำมถูกต้องแม่นย ำยิ่งขึ้น และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรบูรณำกำรข้อมูลคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศ
ระยะยำวร่วมกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติและกำรประยุกต์ใช้แบบจ ำลองทำงอุทกวิทยำ เพื่อกำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำต้นทุน
ส ำหรับพื้นที่มำบตำพุด โดยได้ปรับปรุงควำมแม่นย ำของแบบจ ำลองคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำฝนและรำยงำนคำดกำรณ์สถำนกำรณ์



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้าที่ 108 

น้ ำในมำบตำพุดล่วงหน้ำ 6 เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของกลุ่ม ปตท. ทุกเดือน อีกทั้ง สวญ.ยังได้
ท ำกำรศึกษำวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียม เชื้อเพลิงชีวภำพ และก๊ำซธรรมชำติอัด เพื่อเป็นข้อมูลแนวทำงกำร
พัฒนำพลังงำนทดแทนให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 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 อีกทั้ งได้มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนกำรวิจัยได้แก่ R&D 
Performance Index ซ่ึงประเมินผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนวิจัยเป็นดัชนีเดียว และ R&D Effectiveness ซ่ึงประเมินผลประกอบกำร
ทำงกำรเงินของกำรวิจัย เป็นกำรน ำร่องกำรประเมินผลงำนวิจัยที่มีควำมชัดเจนและใช้ส ำหรับก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรวิจัยใน
อนำคตเพื่อรักษำควำมเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรมของประเทศต่อไป และจำกกำรประเมินพบว่ำคะแนน R&D Performance Index 
และ R&D Effectiveness ของ สวญ. เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรวิจัยตลำดและธุรกิจเป็นประจ ำทุกปี  โดยครอบคลุมทั้งกำรวิจัยทัศนคติ  พฤติกรรม  โอกำสทำง
กำรตลำด  คุณค่ำตรำสินค้ำ  ควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำและผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริกำรของ ปตท.  
(ครอบคลุมทุกธุรกิจหลักของ ปตท.) เพื่อที่จะน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรวำงแผนธุรกิจ พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้สนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรวิจัยช่ือเสียงและภำพลักษณ์องค์กรอย่ำง
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
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กลไกเพื่อน ำไปสู่ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ สวญ. จึงได้มีกำรติดตำมเทคโนโลยีทุกรูปแบบ 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 โดยกำรก่อสร้ำงในเฟสแรกแล้วเสร็จและเปิดใช้
งำนในเดือนกุมภำพันธ ์2558 

สวญ. ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย ISO 18001 จำก สรอ.อีกทั้งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 17025 (ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถ
ของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ) จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2558  สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงำนรวมทั้งส้ิน 160 คน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้ 

         หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1,424 1,457 1,819 1,862 2,075 1,481 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำกปัจจัย
ภำยในและภำยนอก โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท .  
และต้องมีควำมเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงทั่วองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำม และมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management 
Committee, ERMC ซ่ึงกรรมกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร ปตท.) และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน (Risk 
Management and Internal Control Committee, RMCC ซ่ึงเป็นระดับฝ่ำยจัดกำร) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
ภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ส ำหรับควำมเส่ียงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำร
จัดกำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน
นั้นๆ โดยถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีกำรระบุ
ไว้อย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำน (Functional Description) ของทุกหน่วยงำน 

ปตท. มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ที่ปรำกฏในปีที่ผ่ำนมำได้รับกำรบริหำรจัดกำรจน
สำมำรถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และได้มีกำรระบุปัจจัยเส่ียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ในแผน
บริหำรควำมเสี่ยงปีปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ของแผนธุรกิจและกำรลงทุน   

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเส่ียงหลักที่เกิดจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งนี้ นอกเหนือจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้ อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ 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 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 

  กำรเติบโตทำงธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เกิดจำกกำรลงทุนขยำยธุรกิจตำมแผนกลยุทธ์  ซ่ึงธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง เป็นกำรลงทุนล่วงหน้ำในระยะยำว และต้องใช้ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง ท ำให้ ปตท. ต้องเผชิญกับ
ควำมไม่แน่นอนของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจต่ำงๆ  เช่น ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบต่ำงๆ ควำม
ไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทำนพลังงำน ควำมผันผวนของรำคำปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น จึงอำจเกิดควำมเส่ียงที่ท ำให้ ปตท. ไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ดังกล่ำว 
ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ ปตท.  และอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ไว้ 

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) เพื่อวิเครำะห์แนวโน้มในอนำคตของสภำพแวดล้อมทำงด้ำนธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม มีกำรทบทวนและปรับปรุง
ทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ รวมทั้งบูรณำกำรกระบวนกำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรบริหำรควำมเสี่ยงในขั้นตอนต่ำงๆ โดยได้มีกำรจัดท ำแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหำรควำมเส่ียงโดย
กำรประเมินผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงรองรับ 
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3.1.2  ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการลงทุน 
ปตท. มีกำรลงทุนขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องทั้งในส่วนของธุรกิจที่ ปตท. ด ำเนินกำรเอง และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่ำน

บริษัทในกลุ่ม ซ่ึง ปตท. ต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรลงทุน ทั้งจำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย  กำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผนงำน และเงินทุนโครงกำรสูงกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้ ซ่ึงควำมเส่ียง
ดังกล่ำวอำจเกิดจำกปัจจัยหลำยประกำร ได้แก่ 

 ควำมไม่แน่นอนของภำวะเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ และของโลก 
 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรปกครอง นโยบำยสนับสนุนกำรลงทุน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ด้ำนภำษีและด้ำนอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน 
 แนวโน้มรำคำของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อำจเปลี่ยนแปลงไปจำกสมมติฐำน 
 ควำมสำมำรถในกำรจัดหำวัตถุดิบหรือเข้ำถึงแหล่งวัตถุดิบได้ในปริมำณที่ต้องกำร 
 กำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี 
 ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 ขีดควำมสำมำรถขององค์กรในกำรเข้ำไปลงทุนในต่ำงประเทศหรือธุรกิจใหม ่
 สำธำรณชนต่อต้ำนกำรลงทุนหรือกำรด ำเนินโครงกำร 
 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรัฐที่อำจส่งผลต่อแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรลงทุนของรัฐวิสำหกิจ และอัตรำค่ำบริกำรที่

ต้องขออนุมัติจำกภำครัฐ 
 กำรลงทุนในโครงกำรที่มีลักษณะเป็นกำรสร้ำงใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีควำมต้องกำรใช้เงินลงทุนจ ำนวนมำก       

ใช้เวลำยำวนำนในกำรพัฒนำ อันอำจมีผลต่อระยะเวลำคืนทุนของโครงกำร 
เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกปัจจัยดังกล่ำว ปตท. ได้จัดท ำระเบียบและข้อก ำหนดว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรลงทุนของบริษัทใน

กลุ่ม ปตท. และแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  มำใช้ในกำรกลั่นกรองกำรตัดสินใจ ติดตำม และก ำกับดูแลกำร
ลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยมีกระบวนกำรบริหำรกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management: SIM) ที่
มีคณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหำรที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนต่ำงๆ ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรอง ติดตำม 
รำยงำนกำรลงทุนของ ปตท. เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมกำรจัดกำร ปตท. และคณะกรรมกำร ปตท. ท ำให้
มั่นใจว่ำเงินลงทุนของ ปตท. ที่มีอยู่จ ำกัดจะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุด กำรบริหำรกำรลงทุนของคณะกรรมกำร SIM 
จะมีกำรท ำงำนใน 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นวำงแผนกำรลงทุน ขั้นวิเครำะห์กำรลงทุน ขั้นด ำเนินกำรลงทุน ขั้นด ำเนินกำรเชิง
พำณิชย์ โดยกำรวำงแผนและวิเครำะห์กำรลงทุนต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 5 ด้ำน ดังนี้ 

 ควำมเหมำะสมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fit) 
 ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ (Execution Capability) 
 ผลตอบแทนทำงกำรเงิน (Financial Return) 
 ควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (Project Risk) 
 กำรบริหำรเงินทุนขององค์กร (Capital Management) 
โดยในปี 2558 ปตท. ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ด้ำนที่ 6 คือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรบริหำรจัดกำร  
ภำยหลังกำรลงทุนได้รับอนุมัติด ำเนินกำรแล้วนั้น ปตท. จะมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกำรลงทุน เพื่อเฝ้ำระวัง

กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆ ที่จะท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำ
สำมำรถท ำได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
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3.1.3  ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ 

ปตท. มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรขยำยกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรแสวงหำโอกำสทำง
ธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ ควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตทำงธุรกิจจึงเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส ำคัญ 
หำก ปตท. ไม่สำมำรถจัดเตรียมและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ได้เพียงพอ อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำว 

ปตท. ด ำเนินกำรลดควำมเส่ียงด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร ผ่ำนกลไกกำรบริหำรสำยอำชีพ โดยแบ่งกำร
บริหำรเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหำร ใช้กำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท. โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำ
ผู้บริหำรของกลุ่ม ปตท. เป็นผู้ดูแล เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้บริหำรระดับสูงทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ และกลุ่มพนักงำน ใช้
กำรบริหำรจัดกำรในสำยงำน โดยใช้แนวควำมคิดกำรบริหำรสำยอำชีพเช่นเดียวกับระดับผู้บริหำร ดูแลโดยคณะกรรมกำรที่
ปรึกษำสำยอำชีพ ทั้งนี้ในแต่ละสำยอำชีพจะมีกำรจัดท ำแผนก ำลังคน ก ำหนดต ำแหน่งงำนส ำคัญ และแผนพัฒนำรำยบุคคล 
นอกจำกนี้ ปตท.ได้มีโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้บริหำรที่มีควำมพร้อมในกำรไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ และ/หรือ
ภำยในประเทศ (Young People to Global: YP2G)  อีกทั้งยังมีกำรจัดตั้ง Functional Academy เพื่อพัฒนำบุคลำกรของสำยอำชีพ
ให้เกิดควำมช ำนำญทั้งในด้ำนเทคนิคและตำมรูปแบบของงำน และจัดตั้งสถำบันพัฒนำผู้น ำและกำรเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  เพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีศักยภำพสูงสุด โดยมุ่งพัฒนำภำวะผู้น ำและส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ เตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ที่จะเป็น
ผู้บริหำรในอนำคต เพื่อให้มั่นใจว่ำ ปตท. จะมีผู้บริหำรและพนักงำนที่มีคุณภำพและเพียงพอในระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

3.1.4  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร 

ควำมคำดหวังที่หลำกหลำยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ รวมถึงเหตุกำรณ์และประเด็นข่ำวต่ำงๆ ที่ส่งผลในเชิงลบ
ต่อ ปตท. ที่ปรำกฏตำมส่ือต่ำงๆ อำจส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กร ควำมเชื่อมั่นของสำธำรณชนที่มีต่อ ปตท. และก่อให้เกิด
อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำนและกำรขยำยธุรกิจของ ปตท. ในอนำคต  

ปตท. ได้บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยกำรทบทวนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ในปัจจุบัน และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจในอนำคตเพื่อสร้ำงสมดุลและคุณค่ำเพิ่มร่วมกันระหว่ำงธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมภำยใต้แนวคิด Creating Shared Value 
(CSV)  กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำม
คำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงสมดุล อีกทั้งมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรสื่อสำรองค์กรและกำรบริหำรภำพลักษณ์
ให้สอดคล้องกับทิศทำงองค์กร กำรบริหำรประเด็นโดยกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ประเด็นล่วงหน้ำ กำรบริหำรฐำนข้อมูลและ
พัฒนำช่องทำงกำรส่ือสำรให้สำมำรถอธิบำยประเด็นได้ง่ำยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล โดยมุ่งเน้นกำรสื่อสำรเชิงรุกผ่ำนส่ือกระแส
หลัก ส่ือออนไลน์ สถำนีบริกำร ร้ำนกำแฟอเมซอน ตลอดจนขยำยผลผ่ำนเครือข่ำยต่ำงๆ รวมถึงกำรช้ีแจงข้อเท็จจริงของผู้บริหำร
ต่อส่ือมวลชนและกำรเข้ำร่วมในเวทีเสวนำต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเรื่องพลังงำน สินค้ำ บริกำร และกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ ปตท. ไปสู่สำธำรณชน 

3.1.5  ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ น 

 ปริมำณกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยที่มแีนวโน้มลดลง อีกทั้งแหล่งก๊ำซธรรมชำติเอรำวัณและแหล่งก๊ำซธรรมชำติ
บงกชในอ่ำวไทยจะส้ินสุดอำยุสัมปทำนในช่วงปี 2565 - 2566 ซ่ึงคิดเป็นปริมำณผลิตก๊ำซธรรมชำติรวมตำมสัญญำประมำณ  
2,110 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 45 ของควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศในปัจจุบัน 
โดยทั่วไปก่อนหมดอำยุสัมปทำนประมำณ 5 ปี ผู้ผลิตอำจจะลดปริมำณกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ รวมถึง ปตท. อำจไม่สำมำรถต่อ
สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ จำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยที่จะหมดอำยุสัมปทำน  ซ่ึงกระทรวงพลังงำนอยู่ในระหว่ำง
พิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท. มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม และกำรบริหำรจัดกำรแปลงสัมปทำนที่จะหมดอำยุ เพื่อวำงแผนรองรับผลกระทบที่
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อำจจะเกิดขึ้น นอกจำกนี้เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศ ปตท. จึงมีควำมจ ำเป็นต้อง
วำงแผนในกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquid Natural Gas : LNG) มำทดแทนก๊ำซธรรมชำติที่จัดหำมำจำกแหล่งในอ่ำวไทยที่
จะลดลงในอนำคต  

ในระยะยำวต้นทุนรำคำก๊ำซธรรมชำติ มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรเพิ่มสัดส่วนกำรจัดหำ LNG รวมถึง 
จำกต้นทุนในกำรพัฒนำแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่ำในปัจจุบัน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของก๊ำซธรรมชำติเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น และกำรที่ปริมำณก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยมีแนวโน้มลดลง 
รวมถึงต้นทุนก๊ำซธรรมชำติที่อำจสูงขึ้นในอนำคต อำจส่งผลให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีควำมจ ำเป็นต้องลดก ำลังกำรผลิตลง ท ำ
ให้มีปริมำณผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในประเทศ ทั้งในส่วนที่เป็นก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 
และที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ส่งผลให้ประเทศต้องสูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศในกำรน ำเข้ำ LPG เพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงมำกขึ้น และจ ำเป็นต้องจัดหำและน ำเข้ำวัตถุดิบอื่นที่มีคุณภำพเหมำะสมมำทดแทนให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้ง
ต้นทุนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติและอุตสำหกรรมปิโตรเคมีที่เพิ่มสูงขึ้น อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรและกำรเติบโตใน
ระยะยำวของกลุ่ม ปตท. อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ได้ด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้วัตถุดิบทำงเลือกและกำรน ำเข้ำวัตถุดิบ
จำกต่ำงประเทศ รวมทั้งควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยพิจำรณำควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ และห่วงโซ่กำรผลิตของ
กลุ่ม ปตท. เพื่อหำแนวทำงด ำเนินกำรที่จะท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจำกนี้ ปัจจุบันภำครัฐได้มีนโยบำยส่งเสริมกำรแข่งขันในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ โดยภำครัฐได้ก ำหนดให้มีกำรเปิดให้
บุคคลที่สำม สำมำรถใช้บริกำรโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และสถำนีกักเก็บและแปรสภำพ LNG จำกของเหลวเป็นก๊ำซ 
(Third Party Access : TPA) ซ่ึงส่งผลให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงของกำรด ำเนินธุรกิจก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย
ในภำพรวม อำจจะส่งผลกระทบให้ ปตท. สูญเสียส่วนแบ่งตลำดก๊ำซธรรมชำติทั้งในส่วนกลุ่มลูกค้ำผลิตไฟฟ้ำและกลุ่มลูกค้ำ
อุตสำหกรรมให้แก่ผู้ด ำเนินธุรกิจก๊ำซธรรมชำติรำยใหม่ ดังนั้นเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียส่วนแบ่งตลำด ปตท. ได้ประสำน
กับลูกค้ำเพื่อต่อสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติก่อนที่สัญญำเดิมจะหมดอำยุ  

3.2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ลดลงอยู่ในระดับต่ าและมีความผันผวนสูง 
รำคำวัตถุดิบและรำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท น้ ำมันดิบ น้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

และส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ (Spread) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม มีกำรเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงตำมตลำดโลกอย่ำงผันผวนและมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ ำเป็นเวลำนำน อีกทั้งสถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันที่ลดลงอย่ำง
รวดเร็ว ส่งผลให้รำคำต้นทุนก๊ำซธรรมชำติที่อ้ำงอิงรำคำน้ ำมันย้อนหลัง  6 - 21 เดือน ปรับตัวต่ ำลงช้ำกว่ำรำคำขำยผลิตภัณฑ์บำง
ชนิดที่อ้ำงอิงรำคำน้ ำมันที่เป็นปัจจุบันมำกกว่ำ อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในอนำคต
ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกิดจำกหลำยปัจจัย ได้แก่ 

 ภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินในแต่ละภูมิภำคทั่วโลก 
 กำรเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทำนและปริมำณส ำรองของก๊ำซธรรมชำติ น้ ำมันดิบ คอนดอนเสท น้ ำมัน

ส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก 
 เสถียรภำพทำงกำรเมืองของประเทศผู้ผลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภูมิภำคตะวันออกกลำง ซ่ึง

เป็นผู้ผลิตและส่งออกรำยใหญ่ 
 กำรก ำหนดนโยบำยกำรผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 กำรซ้ือ/ขำยตรำสำรอนุพันธ์น้ ำมันของกลุ่มนักลงทุนในตลำดซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Forward, Futures Market)  
 สภำพภูมิอำกำศและอุบัติภัยอันเกิดจำกภัยธรรมชำติ 
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 กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป (Specifications) ทั้งในและนอกภูมิภำค 
 กำรแข่งขันโดยพลังงำนทดแทน และเทคโนโลยีในกระบวนกำรผลิต 

 เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปตท. ได้ก ำหนดแผนบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกแนวโน้มรำคำพลังงำนต่ ำในระยะเวลำนำน โดยมุ่งเน้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ กำรลดต้นทุนกำรด ำเนินงำน  
กำรทบทวนแผนกำรลงทุนและกำรตัดสินใจกำรลงทุนที่ส ำคัญ นอกจำกนี้ ปตท. ได้มีกำรจัดท ำแผนธุรกิจในรูปแบบที่รองรับ
หลำยสถำนกำรณ์ (Scenario Planning) ในสถำนกำรณ์ระดับรำคำน้ ำมันต่ำงๆ เพื่อให้กลุ่ม ปตท. มีแผนธุรกิจและกำรลงทุนที่
เหมำะสมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตได้อย่ำงทันท่วงที  อีกทั้งมีกำรตั้งคณะท ำงำน
บริหำรควำมเสี่ยงรำคำ (Price Strategy and Risk Management) ภำยใต้โครงกำร Petrochemical and Refining Integrated Synergy 
Management (PRISM) ท ำหน้ำที่วิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวรำคำน้ ำมันในตลำดโลกและด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รำคำวัตถุดิบและรำคำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรำคำซ้ือและรำคำจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปร่วมกันภำยในกลุ่ม ปตท. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ปตท. มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบและในลักษณะกลุ่ม เพื่อสร้ำงพลังร่วม ซ่ึงปัจจุบัน
กลุ่ม ปตท. ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์กับ
บริษัทคู่ค้ำ ซ่ึงมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของรำคำ ปริมำณ ช่วงเวลำ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับ
แผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. รวมถึงมีกำรติดตำม ทบทวนแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคล้องกับสภำวะตลำดน้ ำมันที่
ปรับตัวรวดเร็วในปัจจุบัน 

 กำรเข้ำซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์ในตลำดกำรค้ำอนุพันธ์ทุกครั้งจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน รวมทั้ง
เลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับช่วงเวลำและวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องมือ Swap หรือ Option นอกจำกนี้
กำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกครั้งจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยขององค์กรในแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำให้ควบคู่
และสอดคล้องไปกับปริมำณซื้อขำยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) ทั้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้นทุน
รำคำซ้ือ และบริหำรควำมเส่ียงรำคำขำย เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำที่มีต่อผลตอบแทนและผลประกอบกำรของ 
ปตท. และกลุ่ม ปตท. อีกทั้งมีกำรจัดวำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำร
ตรวจสอบถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  รวมถึงกำรก ำหนดวงเงินมูลค่ำควำมเส่ียง (Value at Risk – VaR) ในกำรท ำ
ธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และให้มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนเกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและติดตำมมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสูงเกินกว่ำระดับที่เหมำะสม 

3.2.2 ความเสี่ยงจากปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ  
ปตท. ด ำเนินกำรเจรจำจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆในประเทศ และกำรเจรจำจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว หรือ 

Liquefied Natural Gas (LNG) จำกกลุ่มผู้ขำยในหลำยประเทศทั่วโลก เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในอนำคต โดย 
ปตท. ได้เริ่มน ำเข้ำ LNG ตั้งแต่กลำงปี 2554 ซ่ึงในช่วงแรกเป็นกำรจัดหำแบบ Spot Cargo และ/หรือ สัญญำระยะส้ัน และตั้งแต่ปี 
2558 จะเริ่มมีกำรน ำเข้ำ LNG แบบสัญญำระยะยำวจำกประเทศกำร์ตำ   

ในสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยปีที่ ปตท . จะต้องรับซ้ือ โดยหำกในปี
สัญญำใด ปตท. ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติได้ครบตำมปริมำณขั้นต่ ำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ปตท. จะต้องช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติ
ในส่วนที่ไม่ได้รับนั้นด้วย (Take-or-Pay) โดยที่ ปตท. มีสิทธิรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ได้ช ำระไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับนั้นในปี
ต่อๆไป (Make-Up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิในกำรรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำว ปตท. จะต้องรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติให้ได้
ครบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำตำมสัญญำในปีนั้นๆ ก่อน  
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ส ำหรับสัญญำซ้ือ LNG ประเภท Spot Cargo และสัญญำระยะส้ัน หำก ปตท. ไม่สำมำรถรับ LNG ได้ตำมสัญญำ ผู้ขำย
จะน ำ LNG ไปขำยให้ลูกค้ำรำยอื่น ซ่ึง ปตท. มีควำมเสี่ยงที่จะต้องจ่ำยเงินส่วนต่ำงรำคำให้ผู้ขำย หำกผู้ขำยขำยได้ในรำคำที่ต่ ำกว่ำ
สัญญำที่ท ำไว้กับ ปตท. 

อย่ำงไรก็ตำม ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ควำมไม่แน่นอนในภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ควำมผันผวนของรำคำ
น้ ำมันและ LNG ในตลำดโลก รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ได้ ดังนี้ 

 ปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศในอนำคตอำจไม่เป็นไปตำมที่ ปตท . ประมำณกำร ซ่ึงหำก
ปริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มสูงขึ้น ปตท. มีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำ LNG เข้ำมำเพิ่มเติม (ในปริมำณที่
ไม่เกินกว่ำควำมสำมำรถของ LNG Receiving Terminal ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำมำรถรองรับได้) แต่หำกปริมำณควำม
ต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติลดลง อำจท ำให้เกิดปัญหำ Take-or-Pay จำกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติที่ ปตท. มีอยู่ 

 ก ำหนดกำรแล้วเสร็จของกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และโครงกำร LNG Receiving Terminal ภำยใต้
แผนแม่บทระบบทอ่ส่งก๊ำซธรรมชำติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 และโครงกำรก่อสร้ำง
ตำมแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อควำมมั่นคง รวมถึงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ที่ใช้
ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงอำจไม่เป็นไปตำมแผน ซ่ึงอำจก่อให้เกิด Take-or-Pay ในสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ
ใหม่  

 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติบำงแหล่งเริ่มเข้ำสู่ช่วง “พ้นช่วงรับประกันปริมำณกำรส่งมอบก๊ำซธรรมชำติ” (Post plateau 
Period) อีกทั้งปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติเริ่มลดลง อำจส่งผลให้ปริมำณกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของผู้ขำยต่ ำกว่ำ
ปริมำณที่ระบุไวใ้นสัญญำ 

 กำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติในภูมิภำคผ่ำนทำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติมีควำมไม่แน่นอน
เพิ่มขึ้น เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมถึงควำมไม่ชัดเจนในกำร
พัฒนำแหล่งก๊ำซธรรมชำติจำกพื้นที่คำบเกี่ยวไทย-กัมพูชำ 

 ในบำงช่วงเวลำตลำด LNG อำจมีภำวะตึงตัว ซ่ึงคำดกำรณ์ได้ยำก อำจท ำให้ไม่สำมำรถจัดหำได้ตำมระยะเวลำและ/
หรือคุณภำพที่ต้องกำร รวมทั้งอำจมีรำคำสูง 

 ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันและอัตรำแลกเปลี่ยน อำจท ำให้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งใหม่ที่จะเข้ำมำใน
ระบบของ ปตท. มีรำคำเปลี่ยนแปลงไปจำกที่คำดกำรณ์ ส่งผลต่อรำคำก๊ำซธรรมชำติและอำจกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของก๊ำซธรรมชำติเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น  

ในกำรรองรับควำมเส่ียงของกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติและควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติ  ปตท. ได้มีกำรติดตำมควำม
เคลื่อนไหวของกำรจัดหำและควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงรำคำก๊ำซธรรมชำติในตลำดโลก และ
นโยบำยของภำครัฐ รวมถึงไดม้ีกำรประสำนงำนกับกลุ่มผู้ขำยและลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนกำรจัดหำก๊ำซ
ธรรมชำติและ LNG ทั้งในระยะส้ันและยำวอย่ำงสม่ ำเสมอ ให้สำมำรถรองรับกับสถำนกำรณ์ที่ไม่เป็นไปตำมแผน รวมถึง
ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและภำวะวิกฤติ 

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
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อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติฯ ในกำรเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลังงำนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งก ำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรก ำหนดรำคำพลังงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลังงำนของประเทศ    
นอกจำกนี้ ตำมพระรำชก ำหนดแก้ไขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ได้บัญญัติไว้ว่ำ เพื่อประโยชน์ใน
กำรแก้ไขและป้องกันภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิง ให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจออกค ำส่ังเพื่อก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ต่ำงๆ  ได้ ซ่ึงรวมถึงกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิด  อีกทั้งภำครัฐอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำออกกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบกับ 
ปตท. เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำ ก ำกับดูแลและบริหำรรัฐวิสำหกิจ  ร่ำงพระรำชบัญญัติ
จัดซ้ือจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ  เป็นต้น ซ่ึงกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กฎระเบียบ และกำรก ำหนดมำตรกำรด้ำนพลังงำน
ต่ำงๆ ของภำครัฐ อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด 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
ภำยใต้นโยบำยของรัฐบำลที่ผลักดัน NGV เป็นเชื้อเพลิงทำงเลือก ปตท. ได้เป็นผู้ริเริ่มขำยก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือกใน
ภำคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และมีกำรลงทุนขยำยสถำนีบริกำร NGV เรื่อยมำ  

ที่ผ่ำนมำในช่วงรำคำน้ ำมันในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ภำครัฐได้มีมำตรกำรบรรเทำผลกระทบด้ำน
พลังงำนโดยตรึงรำคำขำยปลีก NGV ต่ ำกว่ำต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจ NGV ประสบภำวะขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย NGV  

อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐพยำยำมปรับรำคำ NGV ให้สะท้อนต้นทุนและสอดคล้องกับกลไกตลำด โดยคณะกรรมกำร
บริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2559 มีมติให้ลอยตัวรำคำ NGV สะท้อนต้นทุน โดยขอควำมร่วมมือ ปตท. 
ก ำหนดเพดำนรำคำรขำยปลีก NGV รถทั่วไป 13.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็นเวลำ 6 เดือน (21 มกรำคม ถึง 15 กรกฎำคม 2559) โดย
ในช่วงดังกล่ำว หำกต้นทุนรำคำ NGV อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 13.50 บำทต่อกิโลกรัม ให้ปรับรำคำให้สะท้อนต้นทุนทันที และให้ 
ปตท. สนับสนุนกำรจ ำหน่ำย NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะในรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV คงเดิม ที่ 10.00 บำทต่อกิโลกรัม 
อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ยังคงมีควำมเส่ียงในด้ำนควำมต่อเนื่องของนโยบำยกำรก ำหนดรำคำพลังงำนภำครัฐให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง  

 กำรควบคุมรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) ได้มีมติให้ปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG จำกเดิมที่

เคยตรึงรำคำ LPG ของโรงแยกก๊ำซฯไว้ที่ระดับประมำณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตั้งแต่ปี 2551 โดยเป็นกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ
ให้สะท้อนต้นทุนกำรจัดหำและกำรผลิตของประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ซ่ึงส่งผลให้ ปตท. ไม่
ต้องรับภำระขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย LPG เป็นเช้ือเพลิง 

อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐได้ขอควำมร่วมมือจำก ปตท. ให้รับผิดชอบโครงกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับรำคำขำยปลีก
ก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือน (ครัวเรือนรำยได้น้อย) ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีแนวทำงอื่นมำ
ทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีรำยได้น้อย ซ่ึงได้แก่ กลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และกลุ่มหำบเร่ แผงลอยอำหำร 
ร้ำนค้ำที่พื้นที่ไม่เกิน 50 ตำรำงเมตร ให้ได้รับสิทธ์ิในกำรซื้อก๊ำซหุงต้มได้ในรำคำเดิม โดยในปี 2558 ปตท. ได้ตั้งงบประมำณเพื่อ
ช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยไปแล้วเป็นเงิน 660 ล้ำนบำท ดังนั้น ปตท.จึงยังคงมีควำมเสี่ยงที่จะต้องรับภำระในกำรชดเชยรำคำก๊ำซหุง
ต้มให้กับผู้มีรำยได้น้อยซ่ึงอำจจะมีกำรใช้สิทธิจ์ ำนวนมำกขึ้นในอนำคตหรือต้องรับภำระอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
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3.3   ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการด าเนินธุรกิจ 
ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรและมีกำรด ำเนินงำนในหลำยพ้ืนที่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

มีโอกำสได้รับผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักของกำรผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงอำจเกิดจำกควำมผิดพลำดของบุคลำกร อุบัติเหตุ 
อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ภัยธรรมชำติ ภัยจำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย และภัยอันตรำยอ่ืนๆ ที่ยำกต่อกำร
คำดกำรณ์ได้ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมสูญเสียอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ ปตท. เพื่อเป็นกำรลดโอกำสและผลกระทบจำกภัยคุกคำมดังกล่ำว 
ปตท. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนของทุกหน่วยธุรกิจต้องตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรสนับสนุนและปฏิบัติ
ตำมนโยบำยกำรจัดกำรสภำวะวิกฤติและกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ  โดยยึด “มำตรฐำนระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Business Continuity Management System Standard: BCMS)” และ “มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำน
ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment 
Management Standard: SSHE MS)” เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงำนสนับสนุน ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ร่วมกัน
พัฒนำและเช่ือมโยงระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำตลอดสำยโซ่ทำงธุรกิจของ ปตท. ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งมีกำรด ำเนินโครงกำร Zero Unplanned Shutdown โดยส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิตเทียบเท่ำระดับสำกล และป้องกันไม่ให้เกิดกำรหยุดชะงักของธุรกิจ 

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 ้

ปตท. มีกำรทบทวนและบริหำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินและภำวะวิกฤติ เพื่อปรับปรุงระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(BCM) ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ ซ่ึงในปี 2558 ปตท. มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผน BCM ระดับองค์กรในสถำนกำรณ์ Black 
Swan และในระดับหน่วยธุรกิจ ซ่ึงผลจำกกำรซ้อมแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของกำรประสำนงำนและกำรปฏิบัติตำมแผนฯได้
เป็นอย่ำงดี อีกทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรม และส่ือควำมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆแก่พนักงำน เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่อง BCM ให้แก่
บุคลำกรของ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 

3.3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอ้บังคับเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
  กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมที่เข้มงวด
ซ่ึงปัจจุบันได้มีบทบัญญัติที่ให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถก ำกับดูแลได้อย่ำงชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนกำรส ำรวจ กำรพัฒนำ กำร
ก่อสร้ำง กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำย โดยในอนำคตมีแนวโน้มที่กลไกกำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนภำครัฐมีกำร
ปรับเปลี่ยนไปในทิศทำงที่ซับซ้อนและเข้มงวดมำกยิ่งขึ้น  รวมไปถึงมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดกฎหมำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
อำจจะท ำให้เกิดข้อจ ำกัดต่อกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออำจท ำให้ต้นทุนในกำรส ำรวจ กำรพัฒนำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิต 
กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญได้ 
  ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรลงทุนต่ำงๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และ
โรงงำนปิโตรเคมี จะต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และ
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ได้รับควำมเห็นชอบก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.
2535 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรงทั้งทำงด้ำนคุณภำพส่ิงแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง  ก ำหนดประเภท ขนำด และวิธีปฏิบัติส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพส่ิงแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตำมควำมในมำตรำ 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 จะต้องมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดล้อมและสุขภำพของประชำชน
ในชุมชน (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)  และจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระให้ควำมเห็นประกอบก่อนมีกำรด ำเนินโครงกำร ดังนั้นจึงอำจมีค วำมเส่ียงใน
ประเด็นของระยะเวลำและเงื่อนไขกำรปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำน EHIA รวมถึงขบวนกำร
มีส่วนร่วมและกำรยอมรับของชุมชนที่อำจจะก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำของกำรด ำเนินโครงกำรไม่แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรเพิ่มรำยได้ของ ปตท. ในอนำคต  

ปตท. ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในประเด็นดังกล่ำว โดยให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงำนมีกำรติดตำมตรวจวัดและประเมินควำม
สอดคล้องของกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด หำกพบพื้นที่ใดมีแนวโน้มปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับกฎหมำย จะเร่งก ำหนดมำตรกำรแก้ไขและป้องกันอย่ำงเร่งด่วน นอกจำกนี้ ปตท. ได้พัฒนำระบบกำรติดตำมและจัดกำร
กฎหมำยด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นระบบฐำนข้อมูลกฎหมำย และข้อปฏิบัติที่เป็น
ฐำนข้อมูลเดียวกันทั้ง ปตท. ท ำให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบกฎหมำย และข้อปฏิบัติได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถน ำไปจัดท ำ
แผนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และประเมินควำมสอดคล้องกฎหมำยได้ครบถ้วน ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถติดตำม และ
บริหำรจัดกำรกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้สะดวก และรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนยังมีกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของ ปตท. อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและเข้ำร่วมในกำรให้ควำมคิดเห็นกับหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงใกล้ชิด เพื่อน ำข้อมู ลมำ
วำงแผนงำนหรือก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ รองรับ ซ่ึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับใหม่ทันทีที่
มีกำรประกำศใช้ และจัดให้มีกำรด ำเนินงำนมวลชนสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 

3.3.3 ความเสี่ยงในการก่อสร้างโครงการที่อาจแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามแผน 
ปตท. มีกำรลงทุนขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงแต่ละโครงกำรมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เป็นไปตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด และ/หรือ เกินงบประมำณที่ตั้งเอำไว้ ซ่ึงปัจจุบัน ปตท. มีโครงกำรที่ส ำคัญที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร เช่น 
โครงกำรตำมแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนก๊ำซธรรมชำติเพื่อควำมมั่นคง ส่วนที่ 1: โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ในระยะที่ 1 (ปี 2558-2562) ประกอบด้วย โครงกำรปรับปรุงแท่นผลิตอุปกรณ์และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้โรงไฟฟ้ำขนอม
แห่งใหม่ โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  วังน้อย-แก่งคอย และในระยะที่ 2 (ปี 2558-
2564) ประกอบด้วย โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 5 จำกระยองไปไทรน้อย -โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้ โครงกำร
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี-วังน้อยที่ 6 ไป จ.รำชบุรี  

กำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ  อำจล่ำช้ำกว่ำแผนที่ประมำณกำรไว้เนื่องจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น สถำนะทำงด้ำน
กำรเงินของบริษัทผู้รับเหมำ  สภำพภูมิอำกำศ กำรขออนุมัติกำรก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง กำรคัดค้ำนจำกเจ้ำของ
ที่ดินเอกชนในกำรเข้ำพ้ืนที่ก่อสร้ำง รวมทั้งที่ดินเอกชนบำงรำยไม่สำมำรถหำเจ้ำของทีด่ินได้หรือติดค ำส่ังศำลในกำรใช้ประโยชน์
บนที่ดิน กำรคัดค้ำนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงจำกชุมชน รวมถึงกำรขัดขวำงกำรด ำเนินงำนของผู้มีอิทธิผลในพื้นที่ 
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ดังนั้นเพื่อให้โครงกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด อยู่ภำยใต้งบประมำณ ให้ได้คุณภำพที่เหมำะสมและให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ที่ก ำหนด ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรแล้วเสร็จของโครงกำร 
(Critical Path) เพื่อลดระดับควำมเส่ียงของกำรพัฒนำโครงกำรให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมให้มำกที่สุด เช่น กำรจัดหำทีมงำนที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถมำปฏิบัติงำนควบคุมและตรวจสอบงำนก่อสร้ำง กำรจัดเตรียมมำตรกำรในกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำร กำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย
และข้อบังคับต่ำงๆ กำรติดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ออกมำอย่ำงต่อเนื่องและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้เกิด
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรเพื่อช้ีแจงประเด็นข้อสงสัยต่ำงๆ และน ำข้อมูลมำ
ก ำหนดมำตรกำรรองรับ นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้จัดให้มีหน่วยงำนสนับสนุนโครงกำร ท ำหน้ำที่วำงแผนพัฒนำกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรโครงกำร ท ำกำรประชำสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
กำรจัดเตรียมแผนงำนและมำตรกำรรองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น ทั้งทำงด้ำน ควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม และมีหน่วยงำนกรรมสิทธ์ิที่ดินในกำรติดต่อกับเจ้ำของที่ดินเพื่อให้ข้อมูลและด ำเนินกำรช ำระค่ำทดแทน
ที่ดินและทรัพย์สินให้กับเจ้ำของที่ดินเอกชน หรือ ด ำเนินกำรอย่ำงอื่นตำมขอบเขตอ ำนำจทำงกฎหมำย เพื่อให้กระบวนกำรต่ำงๆ
ถูกต้องและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ส ำหรับควำมเส่ียงทำงด้ำนสภำวะตลำดได้มีกำร
จัดท ำกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงด้ำนรำคำวัตถุดิบและอัตรำแลกเปลี่ยน แต่เนื่องจำกปัจจัยภำยนอกทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
นโยบำยรัฐ สภำวะตลำด และสถำนะทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทผู้รับเหมำ รวมถึงสภำพอำกำศและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจำกมนุษย์และ
ธรรมชำติในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ถึงแม้ว่ำ ปตท. จะมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงดีแต่ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบ
ภำยนอกเหล่ำนี้บำงอย่ำงก็อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ ปตท.  

3.4   ความเสี่ยงทางการเงิน  

3.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท 
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อรำยได้ส่วนใหญ่

ของ ปตท. แม้ว่ำรำยได้ส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบำท แต่จำกกำรที่รำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเค มี
อ้ำงอิงกับรำคำตลำดโลก ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท ำให้รำยได้ของ ปตท. ผันผวนตำมค่ำเงิน
บำท อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทจะส่งผลกระทบต่อก ำไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจำกก ำไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกก ำหนดเป็นเงินบำทไว้ที่ค่ำคงที่ โดยมีต้นทุนขำยที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกับรำคำตลำดโลก
เช่นเดียวกับรำคำขำย 

นอกจำกนี้ ควำมผันผวนของค่ำเงินบำท ยังมีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนสุทธิทำงบัญชีของ ปตท . จำกกำรที่ ปตท. และ
บริษัทย่อยมีภำระหนี้เงินกู้ต่ำงประเทศคงค้ำงอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
ต่ำงประเทศเทียบเท่ำ  256,588 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 41 ของยอดรวมเงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยเงิน
สกุลเหรียญสหรัฐฯ เท่ำกับ 6,530 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เงินสกุลยูโร เท่ำกับ 60 ล้ำนยูโร และเงินสกุลเยน เท่ำกับ 59,000 ล้ำนเยน 
โดยเงินกู้สกุลเยน ปตท. ได้ท ำกำรป้องกันควำมเส่ียงของค่ำเงินเยนโดยใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลง
ภำระหนี้สกุลเยนเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับรำยได้ที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงท ำให้ ปตท. สำมำรถปิดควำม
เสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้บริษัทร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มี
เงินกู้ต่ำงประเทศจ ำนวนสูง ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำควำมผันผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลต่ำงประเทศ รวมถึงนโยบำยทำงเศรษฐกิจ 
กำรเงินและกำรคลังของประเทศ อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำทดังกล่ำว ปตท . ได้ด ำเนินกำรจัดโครงสร้ำงของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุล
ต่ำงประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรำยได้ที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหำรเงินในบัญชีเงินฝำกที่เป็น
สกุลต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward) เพื่อเตรียมกำรช ำระหนี้เงินกู้
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สกุลต่ำงๆ และธุรกรรมกำรค้ำ เช่น  ค่ำก๊ำซธรรมชำติและน้ ำมันดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และกำรส่งออกผลิตภัณฑ์อย่ำง
เหมำะสม นอกจำกนี้ ปตท. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยทำงกำรเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรกำรเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันโดยรวมถึง
ข้อก ำหนดในเรื่องกำรจัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ 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 หรืออยู่ในวัฏจักรขำลงของธุรกิจ หรือฐำนะกำรเงินไม่
แข็งแกร่งเพียงพอ ผู้ถือหุ้นรวมถึง ปตท. จึงยังต้องให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในช่วงกำรก่อสร้ำงโครงกำร  (Cost Overrun 
Support) เพื่อให้บริษัทดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภำพรวม 
นอกจำกนี้ในบำงกรณีบริษัทอำจประสบปัญหำขำดสภำพคล่องในช่วงด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (Cash Deficiency Support) ซ่ึงอำจ
เกิดจำกเหตุสุดวิสัย จึงมีควำมจ ำเป็นต้องรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกผู้ถือหุ้น กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินอำจจะเป็นไป
ในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ กำรขยำยวงเงินสินเช่ือทำงกำรค้ำ (Trade Credit) 
และ/หรือ กำรให้เงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ อื่นๆ ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. ได้ให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่มแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 1,808.19 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 25,419.36  ล้ำนบำท ประกอบด้วย (1) 
ส่วนที่ ปตท. ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินกับบริษัทในกลุ่ม ที่ ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100% ซ่ึงเป็นกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่มีกับ
ธนำคำรพำณิชย์ (Sponsor Support) โดยเป็นกำรให้เงินกู้หรือทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 92.11 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 580 
ล้ำนบำท (2) ส่วนที่ ปตท. ให้เงินกู้ (Shareholder Loan) กับบริษัทในกลุ่มที่ ปตท. ถือหุ้น 100% และ/หรือ กำรปฏิบัติตำมสัญญำที่
มีกับธนำคำรพำณิชย์ (Sponsor Support) จ ำนวน 1,674.06 ล้ำนเหรียญสหรัฐ และ 24,839.36  ล้ำนบำท และ (3) ส่วนที่ ปตท. ให้
วงเงินสินเช่ือทำงกำรค้ำ จ ำนวน 42.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ดูรำยละเอียดในหัวข้อ 14.2 ภำระกำรให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินแก่
บริษัทในเครือ)   

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
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
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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. มีแผนงำนลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจอย่ำงระมัดระวังโดยค ำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ  โดยเฉพำะกำร
จัดโครงสร้ำงเงินทุนที่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญต่ำงๆ  ให้อยู่ระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจำกกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินทุนอย่ำงต่อเนื่อง ปตท . จงึมีควำม
เชื่อว่ำจะสำมำรถจัดหำเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
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  4.   ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินหลัก  

สินทรัพย์ที่ ปตท. ใช้ในกำรประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์
เหมืองโดย รำคำตำมบัญชี ณ วันที่  31 ธันวำคม 2558 มีมูลค่ำสุทธดิังนี้              

                                    หน่วย:ล้ำนบำท 

 ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์อื่นๆ 
งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

สินทรัพย์เหมือง รวม 

มูลค่ำสุทธิ 30,854.62 108,849.78 465,239.99 343,373.94 9,047.90 161,311.01 163,154.28 19,934.95 1,301,766.47 
ภำระผูกพัน 5,241.61 70,594.24 16,227.75 ไม่มี 8,992.09 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 101,055.69 

 
นอกจำกสินทรัพย์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังรวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ของ ปตท. ประกอบด้วยปริมำณส ำรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีปริมำณส ำรองพิสูจน์
แล้วรวมทุกโครงกำร (Total Proved Reserves) ซ่ึงจะมีกำรตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี โดยนักธรณีวิทยำและวิศวกร
ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มำตรฐำน  คิดเป็นปริมำณน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 180 ล้ำนบำร์เรล และเป็น
ก๊ำซธรรมชำติ 3,591 พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 738  ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

     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) (571)   (94) (37) (131) 

Total consolidated companies           

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 113 74  187   2,119   1,695  3,814   461  316  777 
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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 2557 113 74 187  2,119 1,695 3,814  461 316 777 

1) Revision of previous  14 9 23   336 53 389   70 17 87 

    Estimates            

2) Improved recovery 4 1 5   2 1 3   4 2 6 

3) Extensions and  4 - 4   (27) 30 3   (1) 5 4 

    discoveries             

4) Purchases/Sales of  - - -   - - -   - - - 

     Petroleum in place            

5) Production (27) (12) (39)   (409) (209) (618)   (94) (42) (136) 

Total consolidated companies                                       

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 108 72  180   2,021   1,570  3,591   440  298  738 

(1) ปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ำของแหล่งปิโตรเลียม  

(2) รวมถึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้ม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 
 
สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   

ปตท.  มีสัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำวที่ส ำคัญ คือ สัญญำให้ใช้ที่รำชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงกำรคลัง โดยทรัพย์สิน
ตำมสัญญำเป็นทรัพย์สินที่ปตท. แบ่งแยกให้แก่กระทรวงกำรคลังตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด ได้แก่ ที่ดิน สิทธิกำรใช้
ที่ดิน ท่อและอุปกรณ์เครื่องมือที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ โดยสินทรัพย์ตำมสัญญำดั งกล่ำวบันทึกเป็น
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 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
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                                                                                                 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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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ ปตท. เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่ส้ินสุดและเป็นคดีที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ และเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2558  
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 

เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 ศำลปกครองกลำงได้อ่ำนค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด โดยศำลปกครองสูงสุดเห็นพ้อง
ด้วยกับศำลปกครองกลำง พิพำกษำยืนให้ยกฟ้อง คดีจึงถึงที่สุด 

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. จึงจ 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 ปัจจุบัน คณะอนุญำโตตุลำกำรอยู่ระหว่ำงพิจำรณำท ำค ำช้ีขำดข้อพิพำท ส่วนคดีแพ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำของศำล  ทั้งนี้ หำกคณะอนุญำโตตุลำกำร หรือ ศำล วินิจฉัยว่ำ ปตท. ไม่ต้องรับผิดตำมที่ RPC กล่ำวหำ ก็จักได้
มีค ำช้ีขำดให้ยกค ำเสนอข้อพิพำทหรือพิพำกษำยกฟ้อง แล้วแต่กรณี ในทำงกลับกัน หำกวินิจฉัยว่ำ ปตท. ต้องรับผิด ปตท. ก็จัก
ต้องพิจำรณำว่ำค ำวินิจฉัยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ หำกเห็นว่ำค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำรไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่เห็น
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พ้องด้วยกับค ำพิพำกษำของศำลแพ่ง ปตท. มีสิทธิขอให้ศำลเพิกถอนค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร หรืออุทธรณ์ค ำพิพำกษำของ
ศำลแพ่งต่อไป แล้วแต่กรณี 

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
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  และขอให้สำธำรณสมบัติ
อันได้มำจำกอ ำนำจตำมกฎหมำยมหำชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงับกำรผูกขำดโดยส่ังให้ ปตท.ขำยโรงแยกก๊ำซ   ซ่ึง 
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ปตท. ปฏิเสธข้อกล่ำวหำโดยส้ินเชิง และ ส่งเรื่องให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำจัดท ำค ำให้กำรแก้ต่ำงคดีและพนักงำนอัยกำร
ผู้รับมอบอ ำนำจได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลแล้ว คดีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 

5.6    บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ยื่นฟ้อง ปตท. ต่อศาลแพ่ง กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกรำยหนึ่ง เป็นโจทก์ย่ืนฟ้อง ปตท. เป็น
จ ำเลยต่อศำลแพ่ง กล่ำวหำว่ำ ปตท. บอกเลิกสัญญำโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญำ และเรียกร้องให้ ปตท. จ่ำยค่ำจ้ำงค้ำงช ำระ
และค่ำเสียหำย ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของ ปตท. เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญำทั้งส้ิน จึงได้ส่งเรื่องให้ส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุดพิจำรณำแก้ต่ำงคดีให้แก่ ปตท. ซ่ึง ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลแล้ว ต่อมำ ศำลแพ่งได้มีค ำส่ังให้โอน
คดีไปพิจำรณำพิพำกษำที่ศำลปกครองกลำง เนื่องจำกศำลแพ่งและศำลปกครองกลำงเหน็พ้องตอ้งกันว่ำ คดีนี้เป็นคดปีกครอง โดย
ศำลแพ่งได้ด ำเนินกำรโอนคดีไปยังศำลปกครองกลำงแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง ทั้งนี้ หำก
ศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำ ปตท. ไม่ต้องรับผิดตำมค ำฟ้องของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ศำลปกครองกลำงก็จักได้มีค ำพิพำกษำให้
ยกฟ้อง ในทำงกลับกัน หำกวินิจฉัยว่ำ ปตท. ต้องรับผิด ก็จักได้มีค ำพิพำกษำให้ ปตท. จ่ำยเงินค่ำจ้ำงค้ำงช ำระ และ/หรือ ค่ำจ้ำง
จำกกำรท ำงำนเพิ่มเติม และ/หรือ ค่ำเสียหำย โดยจ ำนวนเงินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศำลปกครองกลำง 
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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 2558) 

ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำ  :      28,562,996,250 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558) 
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 

อีเมล์  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 

อีเมล์  corporatesecretary@pttplc.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างอิง 
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์   : บริษทั ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 
    โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991 
ผู้สอบบัญชี : ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ   ถนนพระรำม 6 เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ 0-2271-8000  
นำยทะเบียนหุ้นกู้สกุลบำท : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  ทีมบริกำรทะเบียนหลักทรพัย์ 1  

สำยปฏิบัติกำรธุรกรรมกำรเงินและหลักทรัพย์  อำคำร 2 ช้ัน 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2256-2323-7 โทรสำร 0-2256-2406 
ทีมกำรขำยผลิตภัณฑ์บริกำรหลักทรัพย์   บริกำรหลักทรัพย ์
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

mailto:ir@pttplc.com
mailto:corporatesecretary@pttplc.com
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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  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.1 หลักทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 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 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง
จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกันจ ำนวน 167,503 ล้ำนบำท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ 
ปตท.ในประเทศ ทั งสิ น 170,503 ล้ำนบำท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่ำงประเทศในรูปหุ้นกู้ ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงิน
เยน กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน จ ำนวนเทียบเท่ำ 62,952 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียดส ำคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สำมำรถสรุป
ได้ดังนี  

พันธบตัรและหุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

3,000 

 

ปี 2559-2563 

 

ไม่ม ี
 

หุ้นกู้ ปตท.กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน    

- หุ้นกู้ในประเทศ  1/ 4/ 167,503 ปี 2559-2653 ไม่ม ี

- หุ้นกู้ต่ำงประเทศ 2/  3/   4/ 62,952 ปี 2560-2585 ไม่ม ี

รวม 230,455   

รวมพันธบัตรและหุน้กู้ ปตท. 233,455   

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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หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลกัประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

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 

PTTC172A 2,6361/ ร้อยละ 4.10 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC17DB 4,0002/ 
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 ำหนดไถ่
ถอนปี 2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 11 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2561 

PTTC18NA 18,0493/ 
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 ำหนดไถ่ถอนปี 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 ำหนดไถ่ถอนปี 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 ำหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 6 ปี 11 เดือน 19 วัน
ก ำหนดไถ่ถอนปี 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 ำหนด
ไถ่ถอนปี 2564 

PTTC21NB 4,200 ร้อยละ 3.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 6 ปี 27 วัน 
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หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC222A 4,0004/ ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำย ุ12 ปี ครบก ำหนดไถ่
ถอนปี 2565 

PTTC239A 10,000 
ร้อยละ 6.58 จ่ำยดอกเบี ยครั งเดียวในวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอน 

อำยุ 10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2566 

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  (ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่
ถอนก่อนก ำหนดได้ ณ สิ น
ปีที่ 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  (ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่
ถอนก่อนก ำหนดได้ ณ สิ น
ปีที่ 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 100 ปี ก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถ
ไถ่ถอนก่อนก ำหนดได้ ณ 
สิ นปีที่ 50 และ 75 และกรณี
อื่นที่ระบุในข้อก ำหนดว่ำ
ด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้) 

รวม 167,503   
 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ / ก าหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2005 12,430 ร้อยละ 5.875 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี
อำยุ 30 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 10,8995/ 
ร้อยละ 2.71 ของเงนิต้นสกุลเยนญี่ปุ่น  
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี 

อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2560 

USD Bond ปี 2012 18,0856/ ร้อยละ 3.375 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี
อำยุ 10 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2565 

USD Bond ปี 2012 21,5387/ ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 30 ป ีก ำหนดไถ่ถอนปี 
2585 

รวม 62,952   
1/  ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 2,636 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 79.45 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ ทีอั่ตรำลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกลุเหรียญสหรัฐฯ 
2/  ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำท จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 99 ล้ำนเหรียญ
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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 

3/  ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำท จ ำนวน 9,000 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 285 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ที่อัตรำลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกลุเหรียญสหรัฐฯ 

4/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุน้กู้สกุลบำท จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 120.55 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตรำลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐฯ 

5/ 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 

6/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จำกอัตรำดอกเบี ยคงที่ เป็นอัตรำดอกเบี ยลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อ
ปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ยดังกล่ำวจะสิ นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 25 ตุลำคม 2561 

7/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลเหรียญ จ ำนวน 500 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ จำกอัตรำดอกเบี ยคงที่เป็น
อัตรำดอกเบี ยลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ยดังกล่ำวจะสิ นสุดอำยุ
สัญญำในวันที่ 25 ตุลำคม 2562 

7.1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ท าการซื้อหุน้สามัญของ ปตท. 

  กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสำมัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ผู้บริหำร พนักงำน 
ปตท. และพนักงำนบรษิทัในเครอื 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 และรุ่นที ่
2 (PTT-W2) จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2549 และใช้สิทธิครั งสุดท้ำย วันที่ 28 กันยำยน 2554 ได้ด ำเนนิกำรเสร็จสิ น
แล้ว และยังไม่มีกำรขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม ่

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทัไม่มียอดคงค้ำงตั๋วแลกเงินระยะสั น 

 ผู้ถือหุ้น   

 ปตท. มีโครงสร้ำงผู้ถือหุน้ตำมขอ้มูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิเข้ำร่วมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2559 ( วันที่ 8 มีนำคม  2559)  ดังนี  

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 - 

ทุนช าระแล้ว     (ณ  วันที่ 8 มีนาคม 2559) 
    - กระทรวงกำรคลัง 
    - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
    - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
    - 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 
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ทั งนี  รำยช่ือผู้ถือหุน้ใหญ่ 12 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี   (ณ วันที่ 8 มีนำคม 2559) 
 

ล าดับที่ รายชื่อ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 
1. กระทรวงกำรคลัง  1,459,885,575 51.111 
2. กองทุนรวมวำยุภักษ์ หน่ึง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)  212,730,000 7.448 
3. กองทุนรวมวำยุภักษ์ หน่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  212,730,000 7.448 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด  149,211,234 5.224 
5. CHASE NOMINEES LIMITED 93,992,598 3.291 
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 32,327,987 1.132 
7. GIC PRIVATE LIMITED       29,417,200  1.030 
8. ส ำนักงำนประกันสังคม       28,660,000  1.003 
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON       24,716,300  0.865 
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS 

VALUE FD        21,629,500  0.757 

11. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY       18,061,505  0.632 
12. PEOPLES’S BANK OF CHINA       17,647,500  0.618 

 ยอดรวม 2,301,009,399 80.559 
 
หมำยเหตุ  : 1.    ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5 มีชื่อเป็น บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) แล้ว ไม่สำมำรถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงกำรคลังเป็นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่รำยเดียวที่เป็นตัวแทนภำครัฐ ที่มีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร ปตท . โดยเสนอผู้แทนมำเป็นกรรมกำรให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั ง ส่วนผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5 ไม่ได้มีพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย 
กำรจัดกำรของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมำเป็นกรรมกำรของ ปตท. เป็นต้น 

    2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธใินผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรำยกำรที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีกำรใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับกำรเพิก
ถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

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 
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 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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ผู้ถือหุ้นผูต้รวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรก  ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำรก  ำหนดคำ่ตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการ 2 คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักย าพองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่ป ิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่ป ิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก าซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจน ้ามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ผูช้ว่ย กผญ.
 แผนกลยุทธ์และบริหำรกำรลงทุน

ผูช้ว่ย กผญ.
นโยบำยและเศรษฐกจิพลงังำน

ผูช้ว่ย กผญ.
 กำรเงินองค์กร

ผูช้ว่ย กผญ.
บญัชอีงค์กร

ผูช้ว่ย กผญ.
ทรัพยำกรบุคคลองค์กร

ส ำนักกฎหมำย

2.ผูช้ว่ย กผญ. บริหำร
   ควำมร่วมมือกลุม่
   ธุรกิจปิโตรเลียม
   ขั นปลำย

1.ผูช้ว่ย กผญ.
   แผนกลุม่ธุรกิจ
   ปิโตรเลียมขั นปลำย

3.ผูช้ว่ย กผญ.
   จัดหำและตลำด
   ก ำซธรรมชำติ
4.ผูช้ว่ย กผญ.
   ระบบท่อส่ง
   ก ำซธรรมชำติ

2.ผูช้ว่ย กผญ.
   แยกก ำซธรรมชำติ

ส ำนักกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ และเลขำนุกำรบริษทั
ผูช้ว่ย  กผญ.

ส่ือสำรองคก์รและกิจกำรเพื่อสังคม

ส ำนักตรวจสอบภำยใน

1.ผูช้ว่ย กผญ.
   วำงแผน
2.ผูช้ว่ย กผญ.
   กำรตลำดขำยปลีก
3.ผูช้ว่ย กผญ.
   กำรตลำดพำณิชย์
   และตำ่งประเทศ
4.ผูช้ว่ย กผญ.
   ปฏิบัติกำรคลงัปิโตรเลียม

    1.ผูช้ว่ย กผญ.
       วำงแผน

5.ผูช้ว่ย กผญ.
   ธุรกิจหลอ่ล่ืน

5.ผูช้ว่ย กผญ.
   ระบบท่อจัดจ ำหน่ำย
   ก ำซธรรมชำติ

1.ผูช้ว่ย กผญ.
    กำรคำ้ระหวำ่ง
    ประเทศ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร

ประธานเจ้าหน้าที่ป ิบัติการ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ าน
และบริหารความย่ังยืน

    1.ผูช้ว่ย กผญ.
       บริหำรควำมยัง่ยืน
    2.ผูช้ว่ย กผญ.
       วิศวกรรมและ
       บริหำรโครงกำร
    3.ผูช้ว่ย กผญ. ก ำซ
       ธรรมชำติส ำหรับ
       ยำนยนต์
    4. ผูช้ว่ย กผญ.
        สถำบันวิจัยและ
        เทคโนโลยี ปตท.

 หมำยเหตุ : ผูช้ว่ย กผญ. = ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่

2.ผูช้ว่ย กผญ.
   วำงแผนและ
   ควบคุมควำมเส่ียง

 บริหารจัดการผ่าน 
คณะกรรมการ 21 คณะ 

 

8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559  ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ปตท. และได ้
แต่งตั งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง จ ำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำร
สรรหำ  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร โดยมี
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เปน็ผู้บริหำรสูงสุดของบรษิัทฯ บรหิำรจัดกำร ผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรซ่ึง
แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 21 คณะ 
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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 3 พฤศจิกำยน  

2558 มีจ ำนวน  15  ท่ำน  ประกอบด้วย 
 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร 14 ทำ่น  (เป็นกรรมกำรทีเ่ปน็อิสระ 11 ท่ำน ซ่ึงเกินกว่ำก่ึงหนึ่งของกรรมกำรทั งคณะ) 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร  1 ท่ำน 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท.  ประกอบด้วย 
  

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ณ วันที่    กุม าพนัธ์ 2559 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 

10  เมษำยน  2552 (วำระที่ 1) 
10 เมษำยน 2555 (วำระที่ 2) 
9 เมษำยน 2558 (วำระที่ 3) 

4.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม*   
(ลำออก มีผล 8 กุมภำพันธ์  2559) 

กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

7 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1) 
9 เมษำยน 2558 (วำระที่ 2) 

5.  พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมกำรอิสระ/ประธำน 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

4 กันยำยน 2557 
(วำระที่ 1) 

6.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำต ิ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร 
บริหำรควำมเสี่ยงองค์กร / กรรมกำร
สรรหำ 

4 กันยำยน 2557 (วำระที่ 1) 
9 เมษำยน 2558 (วำระที่ 2) 

7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 1 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1) 
9 เมษำยน 2558 (วำระที่ 2) 

8.  นำยวิชัย อัศรัสกร กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ 4 กันยำยน 2557 
(วำระที่ 1) 

9.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำ 4 กันยำยน 2557 
(วำระที่ 1) 

10.  นำยสมชัย  สัจจพงษ์  กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

1 พฤศจิกำยน  2558  
(วำระที่ 1) 

11.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ด ี  

22 เมษำยน 2558 
(วำระที่ 1) 

12.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ด ี

26 กรกฎำคม 2557 
(วำระที่ 1) 

13.  นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร 

11  เมษำยน  2556 
(วำระที่ 1) 

14.  นำยชวลิต พิชำลัย  กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร 

18 สิงหำคม 2558 
(วำระที่ 1) 

15.  นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช  กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร 
(ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ)่ 

10  กันยำยน  2558  
(วำระที่ 1) 
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หมำยเหตุ :    คณะกรรมกำรแต่งตั งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและลำออกในปี  2558  ดังนี  
 บุคคลล ำดับที่ 10 นำยสมชัย  สัจจพงษ ์ ด ำรงต ำแหนง่แทน นำยรังสรรค์  ศรีวรศำสตร์  ซึ่งลำออกเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2558 
 บุคคลล ำดับที่ 11 นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ด ำรงต ำแหน่งแทนนำยมนตรี โสตำงกูร ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร  
  เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 14 นำยชวลิต พิชำลัย ด ำรงต ำแหน่งแทนนำยทวำรัฐ สูตะบุตร ซึ่งลำออกเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2558  
 บุคคลล ำดับที่ 15 นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ด ำรงต ำแหน่งแทนนำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรเนื่องจำก  
  หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตำมสัญญำจ้ำง มีผลวันที่  
  10 กันยำยน 2558 
 * นำยอำรีพงศ์  ภู่ชอุ่ม  ได้แจ้งลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร โดยมีผลตั งแตวันที่ 8 กุมภำพันธ์  2559 เป็นต้นไป 
 

8.1.2  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท  มีอ ำนำจดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับและมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และจะแต่งตั งรองประธำนกรรมกำรก็
ได้  ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท  ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก ำหนดวิสัยทัศน์  ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญของบริษัท รวมทั งพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงที่
อำจจะเกิดขึ น เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรจะสำมำรถน ำวิสัยทัศน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ที่ก ำหนดขึ นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยที่ส ำคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยทำงกำรเงิน
และแผนงำนบริษัท งบประมำณของบริษัท ที่ก ำหนด 

 จัดให้มีระบบบัญชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี  รวมทั งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ  หรือกระบวนกำรที่มี

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสม  เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั งในระยะสั นและ

ระยะยำว 
 ท ำกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  และก ำหนดค่ำตอบแทน  ให้

สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน 
 ดูแลให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
 ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  โปร่งใส  น่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสูง 
 เป็นผู้น ำและเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดี 
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นอกจากนี้ มีอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท กล่าวโดยสังเขปได้ดังนี้ 

 อ ำนำจอนุมัติกำรน ำเงนิไปลงทุนระยะยำวต่ำงๆ เช่น กำรลงทุนในหุ้นสำมัญ หุ้นบรุิมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ และ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่น 

 อ ำนำจอนุมัติให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บรษิัทที่ ปตท. ถือหุ้น (ไม่ว่ำจะเป็นกำรถือหุ้นทำงตรงและ/หรือทำงอ้อม) 
ในรูปแบบกำรให้เงนิทนุ ทั งในรปูหุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ กำรใหเ้งินกู้ หรือกำรให้กำรสนับสนนุทำงกำรเงินใน
รูปแบบอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 อนุมัติในกรณีทีจ่ ำเป็นต้องก่อหนี ผูกพันหรือจ่ำยเงินเกินกว่ำหรือนอกเหนือจำกงบประมำณประจ ำปหีรืองบประมำณ
เพิ่มเติม 

 พิจำรณำงบประมำณประจ ำป ี
 อนุมัติจดัหำพัสดุ รวมถึงกำรอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัหำพัสดุ ในวงเงนิส่วนที่เกนิอ ำนำจกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ ่
 เห็นชอบในกำรจ ำหน่ำยพัสดุซึ่งเป็นทีด่ิน หรือที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
 ให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุ แตง่ตั ง โยกย้ำย หรือเลื่อนระดบัพนักงำนระดับรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ

ขึ นไป 
 แต่งตั งเลขำนุกำรบรษิัท  

8.1.3  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
ตำมข้อบังคับบรษิัทได้ก ำหนดกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบรษิทั ซ่ึง ณ วันที่  3 พฤศจิกำยน  2558 (ปจัจบุัน) 

ประกอบด้วย  (1) นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ลงลำยมอืช่ือและประทบัตรำส ำคัญของ
บริษทั หรือ  (2)  นำยวัชรกิติ วัชโรทัย นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ หรือ นำยชวลิต พิชำลัย กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกัน
และประทับตรำส ำคัญของบริษทั  

8.1.4    การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบรษิัท 
1. กรรมกำรของบรษิัทเลือกตั งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ  5 คน และไม่เกนิ 15 คน และมีกรรมกำร

ที่เปน็อิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดต้องมีถิน่ที่อยู่ใน
รำชอำณำจักร และกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงนิ โดยกรรมกำรต้องมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยและข้อบังคบัก ำหนด ทั งนี  ตั งแต่ปี 2547 เป็นตน้มำ คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเหน็ชอบ
ให้ก ำหนดสัดส่วนกรรมกำรที่เปน็อิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ และถือปฏบิัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2559  มีกรรมกำรอิสระ 11 คน  โดยกรรมกำรทั งหมดมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมกำรผู้มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนบัญชีกำรเงิน 5 คน คือ นำยสมชัย สัจจพงษ์ นำงนนัทวัลย์ ศกุนตนำค นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ และ นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช    

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท.  ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  

(1) ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมดตำม (1) เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น 
(4) ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมนั นเป็นผู้ออกเสียงชี ขำด 
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3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทกุครั ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั น ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก  
ส่วนในปีที่สำมและปีหลังๆต่อไป  ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

4. ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกจำกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตั งบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในต ำแหน่งที่ว่ำงในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท. ครำวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย
คณะกรรมกำรต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั งไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ ทั งนี บุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท 
6. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี

ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
8.1.5    คุณสมบัติของกรรมการ 

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับ
กรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (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 
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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  กำร

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี  จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั งนี กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรตำมควำมในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

3.      กรรมกำรอิสระและกรรมกำรเฉพำะเรื่องไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง 
อีกทั ง ปตท. ก ำกับดูแลให้มีบคุคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรที่กระทรวงกำรคลังจัดท ำขึ น ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ

จ ำนวนกรรมกำรทั งหมด เพื่อเป็นไปตำมกฎหมำยด้วย โดย ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์  2559 กรรมกำร ปตท. รวม 15 ท่ำน เป็นกรรมกำร
อยู่ในบัญชีรำยช่ือ Director’s Pool ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  จ ำนวน 9 ท่ำน  
 
8.1.6    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไว้อย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี  โดยในปี 2558  ก ำหนดกำร
ประชุมเดือนละ 1 ครั งในทุกวันศุกร์ สัปดำห์สุดท้ำยของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเฉพำะครำวเพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสม ซ่ึงส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมที่มีรำยละเอียด
และเหตุผลครบถ้วน และเอกสำรประกอบกำรประชุมที่มีเนื อหำที่จ ำเป็นและเพียงพอในกำรตัดสินใจ  ให้กรรมกำรแต่ละท่ำน
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำก่อนกำรประชุม  

ตั งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดในรูปแบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์  มีกำรส่งระเบียบ
วำระกำรประชุมในรูปแบบแผ่น CD และตั งแต่ปี 2556 ได้มีกำรพัฒนำผ่ำนระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซ่ึงช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกและลดกำรใช้เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมได้เป็นจ ำนวนมำก  รวมถึงสำมำรถลดขั นตอนและระยะเวลำใน
กำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมได้เป็นอย่ำงดี  นอกจำกนี ช่วยให้กำรท ำงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปี 2558 มีกำรประชุมรวม 16 ครั ง เป็นกำรประชุมนัดปกติ 12 ครั ง และกำรประชุมนัดพิเศษ 4 ครั ง โดยหนึ่งในกำรประชุม
นัดพิเศษเป็นวำระกำรก ำหนด/ทบทวน/อนุมัติ วิสัยทัศน์และภำรกิจ ทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี rolling) ซ่ึง
จัดขึ นเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทบทวน วิสัยทัศน์และ
ภำรกิจ และ อนุมัติทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทำงให้หน่วยธุรกิจ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมใช้ในกำรจัดท ำแผนวิสำหกิจและงบประมำณประจ ำปี 2559-2563 นอกจำกนี  มีกำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มีผู้บริหำร 1 
ครั งในหัวข้อวำระเรื่อง “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง ETHICS เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร”  ซ่ึงคณะกรรมกำรได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงจรรยำบรรณ และกำรก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมหลักจรรยำบรรณที่ก ำหนด อีกทั งยังได้หำรือ
กำรปรับปรุงกำรประชุมและกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำกำรท ำงำนอีกด้วย  รวมทั งกำรประชุมกรรมกำรอิสระ 1 ครั ง ในหัวข้อ
วำระเรื่อง "กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรเป็นตัวชี วัดผลกำรด ำเนินงำน (KPI)"  ซ่ึงท ำให้กรรมกำรอิสระได้
หำรือก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำน รวมถึงกำรปรับปรุงนโยบำยหรือแนวปฏิบตัิของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ทั งนี  ในกำรประชุมทุก
ครั ง ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้กรรมกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยและมีอิสระเสร ี  

นอกจำกนี ในปี 2558 คณะกรรมกำรยังก ำหนดให้จัดท ำวำระสืบเนื่อง โดยเป็นกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำร
ตำมวำระที่มำน ำเสนอคณะกรรมกำร และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของที่ประชุม รวมถึงเป็นกำรติดตำมดูแล
ให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดท ำเป็นวำระรำยงำนในที่ประชุมทุกเดือนด้วย  

คณะกรรมกำรก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำในวำระใดหำกกรรมกำรเข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของ 
ปตท.  ฝ่ำยเลขำนุกำรฯจะไม่จัดส่งวำระกำรประชุมให้กรรมกำรท่ำนนั น และกรรมกำรดังกล่ำวจะไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียง
ในวำระนั นๆ  กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแต่ละวำระส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต 
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เป็นลำยลักษณ์อักษร  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อให้กรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้  ทั งนี  กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. แต่ละครั งใช้เวลำประชุมประมำณ  3 ช่ัวโมง โดยสรุปกำรประชุมตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี    
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2558 ของคณะกรรมการบรษิัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ 
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1 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์         
        

2 นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์         
        

3 นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย         
        

4 นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                 

5 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข         
        

6 
นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุ
ชำติ 

       
 

  
      

7 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค         
        

8 นำยวิชัย อัศรัสกร                 

9 พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์                 

X นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์         
    

ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่   ต.ค. 2558 เป็น
ต้นไป 

10 นำยสมชัย สัจจพงษ ์ แต่งตั งมีผลวันท่ี 1 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป    

11 นำยดอน วสันตพฤกษ ์                 

12 นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ แต่งตั งมีผลวนัที่ 22 เมษำยน 2558 เป็นตน้ไป            

13 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์                 

X นำยคุรุจิต นำครทรรพ ลาออกมีผลต้ังแต่วันที่  3 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป 

X นำยทวำรัฐ สูตะบุตร แต่งตั งมีผลวนัที่  22 เมษำยน 2558 เป็นต้นไป      ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่   ส.ค. 2558 เป็นต้นไป 

14 นำยชวลิต พิชำลัย แต่งต้ังมีผลวันที่  8 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป       

X นำยไพรินทร์   ชูโชติถำวร            ครบวาระตามสัญญาจ้าง 

15 นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช แต่งต้ังมีผลวันที่  0 กันยายน 2558 เป็นต้นไป      

 รวมกรรมการท่ีเข้าประชุม 11     3  2 11 15 14  4 14 15 15 14  4  3 12  5 

 จ านวนกรรมการท้ังหมด  3  3  3  3 13 15 15  5 15 15 15 15  4  5 15  5 
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รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2558  
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม  6 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 17 คร้ัง 

คณะกรรมกา
รก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  
4 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 
รวม 5 
คร้ัง 

คณะกรรมกา
รก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม   ครั้ง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รวม 4 คร้ัง 

1. นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ 16/16      – 

2. นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    16/16 17/17     – 

3. นำยวัชรกติิ  วัชโรทัย 16/16  3/3 5/5 1/1  - 

4. นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 11/16      – 

5. พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 14/16  4/4    
– 

6. นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 16/16   1/1 1/1 4/4 – 

7. นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 13/16 15/17     – 

8. นำยวิชัย อัศรัสกร 14/16 15/17     – 

9. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ 16/16   5/5   – 

10. นำยสมชัย สัจจพงษ์ 2/3      
1 พฤศจิกำยน 2558 

(แทนนำยรังสรรค์ ศรีวร
ศำสตร์) 

11. นำยดอน วสันตพฤกษ์ 16/16  4/4    – 

12. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ 10/11  1/1    22 เมษำยน 2558 
(แทนนำยมนตรี โสตำงกูร) 

13. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 16/16     4/4 – 

14. นำยชวลิต พิชำลัย 6/6     2/2 18 สิงหำคม 2558 
(แทนนำยทวำรัฐ สูตะบุตร) 

15.นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช 5/5      
10 กันยำยน 2558 

(แทน นำยไพรินทร์  ชูโชติ
ถำวร) 

 
สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2558 (รวม 4 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2558  
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม  6 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 17 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 

4 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 5 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม   คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

องค์กร 
รวม 4 คร้ัง 

1. นำยคุรุจิต นำครทรรพ 0/0      ลำออก 13 มกรำคม 2558 

2. นำยทวำรัฐ สูตะบุตร 5/5     0/1 ลำออก 1 สิงหำคม 2558 

3. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร 11/11   3/3   
พ้นจำกต ำแหน่งเนื่องจำก
ครบวำระตำมสัญญำจ้ำง 
มีผล 10 กันยำยน 2558 

4. นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์   10/12    1/1  ลำอออก 1 ตุลำคม 2558 

หมายเหตุ  :  ในปี 2558  มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 16  ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และ ประชุมนัดพิเศษ 4 ครั้ง  
 * สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลาล่วงหน้า  

   และสง่หนงัสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ 
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8.2   ผู้บริหาร     

8.2.1     รายช่ือผู้บริหาร ณ ปัจจุบนั  (1 กุม าพันธ์ 2559) 

(โครงสร้างการจดัการบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” แลว้) 
ล ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1.  นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช1/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

2.  นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์2/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก ำซธรรมชำติ 

3.  นำยสรัญ  รังคสิร ิ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย 

4.  นำยชวลิต พันธ์ทอง3/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืน 

5.  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน  

6.  นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง4/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร 

7.  นำงศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์5/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

8.  นำยนพดล ปิ่นสุภำ6/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก ำซธรรมชำติ 

9.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์7/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน  ำมัน 

10.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 8/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย 

11.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

12.  นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย9/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ปฏบิตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)   

13.  นำยอธิคม  เติบศริิ  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ปฏบิตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ บริษทั ไทยออยล์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

14.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกัด (มหำชน)  

15.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ ่
บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  

16.  นำยสัมฤทธิ์ ส ำเนียง10/ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กำรเงินองค์กร  

17.  นำงนิธิมำ เทพวนังกูร  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญบ่ัญชีองค์กร  

หมายเหตุ :  รำยชื่อ 1-5 คือผู้บริหำรของบริษัท ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 1/ แต่งตั งเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2558 แทนนำยไพรินทร ์ชูโชติถำวร ซึ่งครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำงกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 2/ แต่งตั งเมื่อ 1 ตลุำคม 2558 แทนนำยณัฐชำติ จำรุจินดำ ซึ่งเกษียณอำยุ 
 3/ แต่งตั งเมื่อ 1 ตลุำคม 2558 แทนนำยสุรงค์ บูลกุล ซึ่งเกษียณอำยุ 

 4/ แต่งตั งเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2559 แทนนำยปิติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์ ซึ่งเดิมด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั นต้นและก ำซธรรมชำติและรักษำกำรแทนรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร 
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 5/ แต่งตั งเมื่อ 1 ตลุำคม 2558 แทนนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ซึง่ไปด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริหำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกจิ 
   ปิโตรเลียมขั นปลำย 

 6/ แต่งตั งเมื่อ 1 ตลุำคม 2558 แทนนำยชำครีย์ บูรณกำนนท์ ซึ่งเกษียณอำยุ 
 7/ แต่งตั งเมื่อ 1 ตลุำคม 2558 แทนนำยชวลิต พันธ์ทอง ซึ่งไปด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและ 

   บริหำรควำมย่ังยืน 
 8/ แต่งตั งเมื่อ 1 ตลุำคม 2558 แทนนำยสรำกร กุลธรรม ซึ่งเกษียณอำยุ 
 9/ แต่งตั งเมื่อ 22 ตุลำคม 2558 แทนนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ซึ่งไปด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 10/ แต่งตั งเมื่อ 1 มกรำคม 2559 แทนนำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล ซึ่งไปปฏิบัติงำน secondment ในบริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิต 

     ปิโตรเลียม จ ำกัด  (มหำชน)   
 

8.2.2   อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ)่ 
 ตำมข้อบังคับของบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจและหน้ำที่ เกี่ ยวกับกำรบริหำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย และจะต้องบริหำรบริษัทตำมแผนงำนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด  ซ่ือสัตย์  สุจริตและ
ระมัดระวัง  รักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกำร
ต่ำงๆ  ดังต่อไปนี ด้วย 

 ด ำเนินกิจกำร  และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัท 
 บรรจุ แต่งตั ง ถอดถอน โยกย้ำย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน  หรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย พนักงำนและลูกจ้ำง 

ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
 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 โดยกำร
มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสือ
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มอบอ ำนำจดังกล่ำว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของบริษัท 
และ/หรือบริษัทก ำหนดไว้ 

ทั งนี  กำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีส่วนได้
ส่วนเสีย  หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว  โดยในปี 255 8ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอ ำนำจดังกล่ำว 

8.2.3     คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
 ตั งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2544  ได้มีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) เพื่อ
ท ำหน้ำทีบ่ริหำรจัดกำร ปตท. ทั งนี  ณ  1 กุมภำพันธ์ 2559  ประกอบด้วยผู้บรหิำร 11 ต ำแหน่ง ดังนี  

ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
1.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ประธำนกรรมกำร 
2.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
3.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย กรรมกำร 
4. ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและบริหำรควำม 
    ยั่งยืน 

กรรมกำร 

5.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกำรเงิน  กรรมกำร 
6. รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรพัยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร กรรมกำร 
7.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
8.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน  ำมัน กรรมกำร 
9.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย กรรมกำร 
10.  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญห่น่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
11.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรจัดกำรฯ มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั ง โดยในปี 2558 มีกำรประชุมรวม 34 ครั ง  (นดัปกติ 
32 ครั ง และนัดพิเศษ 2 ครั ง) 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ในกำรตัดสินใจใน
ประเด็นที่ส ำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  แผนกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
ลงทุน  งบประมำณ  กำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น  รวมทั งบริหำรจัดกำรให้เกิด
ระบบกำรท ำงำนของบริษัทที่  ปตท.ถือหุ้น  ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  ให้รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำ 
ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังต่อไปนี  
- กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และภำรกิจหลักของกลุ่ม ปตท. 
- ก ำรก ำห นดทิ ศท ำงกลยุท ธ์อ งค์ กร  และ เป้ ำหมำยกำรด ำ เนิ น ธุรกิ จของกลุ่ ม  ป ตท . ตลอดจน  
  ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม 
- กำรพิ จำรณำกลั่นกรองถึงโครงสร้ำงกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร เพื่ อกำรลงทุนและ  
  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure) 
- กำรพิ จำรณำกลั่นกรองกำรบริห ำรกำรลงทุนของ ปตท . และกลุ่ ม  ปตท .  (PTT Group’s Portfolio  
   Management) 
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- 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. และบริ ษัทที่  ปตท. 
  ถือหุ้น 
- กำรหำข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่ส ำคัญระหว่ำงกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตร  
  เลียมขั นปลำย 
- กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด ( PA &  
  KPIs) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
- กำรกล่ันกรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. 
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร ปตท.  เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำง  
   มีประสิทธิผล 
- กำรแต่งตั งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือ คณะท ำงำน เพื่อช่วยปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรฯ  
- ปฎิบัติงำนอื่นตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มอบหมำย 

นอกจำกคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ตำมข้ำงต้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถผลักดันกลยุทธ์ และกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยได้ ปตท. ได้มจีัดแบ่งกลุ่มของคณะกรรมกำร
เป็น 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 นต้นและก ำซธรรมชำติ (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. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจก ำซธรรมชำติ (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC) 
2.7. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจน  ำมัน (Oil Business Strategic Alignment Committee : OBSC) 
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2.8. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น (Petrochemicals & Refining Business Strategic Alignment 
Committee: PRSC) 

2.9. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Business StrategicAlignment Committee: TBSC) 
3. คณะกรรมกำรบริหำรองค์กร (Support Committees) ประกอบด้วย 

3.1. คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจ (Corporate Plan Committee : CPC) 
3.2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (Risk Management and Internal Control Committee:RMCC) 
3.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee : HRAC) 
3.4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มกำรเงินและบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment &  

Coordination Management Committee : FAAC) 
3.5. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group KM Committee)  
3.6. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกลุ่ม ปตท.  (PTT Group Internal Audit Management  

Committee) 
3.7. คณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม ปตท. (PTT Group ICT Committee) 
3.8. คณะกรรมกำรนโยบำยและกำรจดัหำเชิงกลยุทธ์ระหว่ำงบรษิัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & Strategic Sourcing 

Committee) 
3.9. คณะกรรมกำรนโยบำย คุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Quality, 

Security, Safety, Health, and Environment Management Committee : QSHEGMC) 
3.10. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate Governance 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 เลขำนุกำรบริษัทตั งแต่ปี 2551 มำเป็นล ำดับ จนถึงปัจจุบันได้แต่งตั ง นำงวันทนีย์ จำรึก ซ่ึง
ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท และปฎิบัติหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท ตั งแต่วันที่ 1 
ธันวำคม 2556 เป็นต้นมำ 

 
 เลขานุการบรษิัท  (ตั้งแต่   ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)   :   นางวนัทนีย์ จารึก 
อายุ  55 ป ี
สัดส่วนการถอืหุ้น     ร้อยละ  0.000780 
ประวัติการศึกษา 
-ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบ์ัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ภำษำเยอรมัน) 
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (Master of Business Administration) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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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-ี 

 
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 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษำยน 2558 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 
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1.2.2   ส ำหรับคณะกรรมกำรอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอื่นที่อำจมีกำรแต่งตั งโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ตำมควำมจ ำเปน็และเหมำะสมใน
อนำคต ก ำหนดเบี ยประชุมครั งละ 24,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรทีเ่ข้ำประชุม)  

1.3  ประธำนกรรมกำรของทุกคณะฯ ให้ได้รบัสูงกว่ำกรรมกำร ในอัตรำร้อยละ 25 
 เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2558 

ก ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกบัผลประกอบกำรหรือก ำไรสุทธิของ ปตท. ในอัตรำ
เท่ำกับร้อยละ 0.05 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558  และใหค้ ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง แต่ก ำหนดวงเงนิสูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บำท ต่อคนต่อปี (เท่ำกับอัตรำเดิม) และประธำนกรรมกำร ปตท. ได้รับสูงกว่ำกรรมกำรฯในอัตรำร้อยละ 25   
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ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2558   
หน่วย : บำท 

ล ำดับ รำยนำม 
จ ำนวนวัน  
ม.ค.-ธ.ค. 
2558 

โบนัส 
ปี 2558 ก/ 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 

(รวมเบี ยรำย
เดือน) 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี ย
ประชุม รวมค่ำตอบแทน 

1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ 365 830,684.07 1,387,500.00 - 1,387,500.00 2,218,184.07 
2.  นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ข/ 365 664,547.25 1,110,000.00 615,750.00 1,725,750.00 2,390,297.25 
3.  นำยวัชรกิต ิ วัชโรทัยข/ 365 664,547.25 1,110,000.00 294,000.00 1,404,000.00 2,068,547.25 
4.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 365 664,547.25 910,000.00 - 910,000.00 1,574,547.25 
5.  พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ข/ 365 664,547.25 1,010,000.00 192,000.00 1,202,000.00 1,866,547.25 
6.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ ข/ 365 664,547.25 1,110,000.00 192,000.00 1,302,000.00 1,966,547.25 
7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 365 664,547.25 960,000.00 405,000.00 1,365,000.00 2,029,547.25 
8.  นำยวิชัย อัศรัสกร ข/ 365 664,547.25 1,060,000.00 537,000.00 1,597,000.00 2,261,547.25 
9.  นำยสมชัย สัจจพงษ ์ 61 111,061.32 110,000.00 - 110,000.00 221,061.32 

10.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ 365 664,547.25 1,110,000.00 120,000.00 1,230,000.00 1,894,547.25 
11.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ 365 664,547.25 1,110,000.00 96,000.00 1,206,000.00 1,870,547.25 
12.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ 254 462,452.06 699,000.00 24,000.00 723,000.00 1,185,452.06 
13.  นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 365 664,547.25 1,110,000.00 96,000.00 1,206,000.00 1,870,547.25 
14.  นำยชวลิต พิชำลัย 136 247,612.13 383,548.39 48,000.00 431,548.39 679,160.52 
15.  นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ค/ 113 205,736.55 311,000.00 - 311,000.00 516,736.55 

 รวมทั้งสิ้น 8,503,018.63 13,491,048.39 2,619,750.00 16,110,798.39 24,613,817.02 
ก/ รวมโบนัสกรรมกำรปี 2558 ที่จ่ำยงวดหลัง  
ข/ รวมค่ำเบี ยประชุมในกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำและคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนในกระบวนกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ 
    กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ปตท.   
ค/ ค่ำตอบแทนกรรมกำรทั งหมดของนำยเทวินทร์ฯ   นำยเทวินทร์ฯ ได้ส่งคืนให้กับ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ซึง่เป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำร 
    ในต ำแหนง่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  
       นอกจำกนี  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้ส่งคนืค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร ที่ได้รับค่ำตอบแทน
กรรมกำรจำกบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รับจำก บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด    (มหำชน) ช่วงระหว่ำงเดอืน
กันยำยน – ธันวำคม 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 360,000 บำท และค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รับจำกบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคม – 
ธันวำคม 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 263,226.00 บำท เรียบร้อยแล้วตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ  
 
หมำยเหตุ  :  
 บุคคลล ำดับที่ 9 นำยสมชัย สัจจพงษ์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2558 
 บุคคลล ำดับที่ 12  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 22 เมษำยน 2558 
 บุคคลล ำดับที่ 14  นำยชวลิต พิชำลัย ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 18 สิงหำคม 2558 
           บคุคลล ำดับที่ 15 นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 10 กันยำยน 2558  
 
ทั งนี  บริษัท จัดหำรถส ำหรับกำรปฎิบัติหน้ำที่ให้กับประธำนกรรมกำรใช้ในขณะด ำรงต ำแหน่ง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำนั น 
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2558  
หน่วย  : บำท 

ล ำดับ รำยนำม 
จ ำนวน
วัน  

 ม.ค.-ธ.ค. 
2558 

โบนัส 
ปี 2558 ก/ 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 

(รวมเบี ยรำย
เดือน) 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี ย
ประชุม รวมค่ำตอบแทน 

1.  นำยคุรุจติ นำครทรรพ  12 21,848.13 11,612.90  -    11,612.90 33,461.03 

2.  นำยทวำรัฐ สูตะบุตร 101 183,888.42 349,000.00  -    349,000.00 532,888.42 

3.  นำยไพรินทร ์ชูโชติถำวร 252 458,810.71 799,000.00 72,000.00 871,000.00 1,329,810.71 

4.  นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ข/ 273 497,044.93 770,000.00 120,000.00 890,000.00 1,387,044.93 

 รวมทั้งสิ้น 1,161,592.19 1,929,612.90 192,000.00 2,121,612.90 3,283,205.09 
ก/ รวมโบนัสกรรมกำรปี 2558 ที่จ่ำยงวดหลัง  
ข/ รวมค่ำเบี ยประชุมในกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำและคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนในกระบวนกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ 
    กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ปตท.   
 
หมำยเหตุ  :  บุคคลล ำดับที่ 1 นำยคุรุจิต นำครทรรพ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 และลำออกมีผลวันที่ 13 มกรำคม 2558   

บุคคลล ำดับที่ 2 นำยทวำรัฐ สูตะบุตร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 22 เมษำยน 2558 และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตั งแต่ 1  
 สิงหำคม 2558 เป็นต้นไป 

  บุคคลล ำดับที่ 3  นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร    พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรเนื่องจำกหมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ 
   กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตำมสัญญำจ้ำง มีผลวันที่  10 กันยำยน 2558 

บุคคลล ำดับที่ 4  นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 26 กรกฎำคม 2557 และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
 ตั งแต่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 

 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556- 2558  
                                                                                                                                                                   หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทน 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงนิ 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงิน 

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงนิ 

เงินเบี ยประชุม 15 16,324,759.22 14 17,632,709.70 15 18,232,411.29 

โบนัสรวม 15 45,129,452.06 14 27,680,910.81 15 9,664,610.82 
รวม 

 
61,454,211.28  45,313,620.51  27,897,022.11 

*  รวมโบนัสกรรมกำรปี 2558 ที่จ่ำยงวดหลัง ป ี2559 

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รบัจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยระหว่างป ี2558   
ไม่ม ี

8.4.2    ค่าตอบแทนผู้บริหาร    
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่กรรมกำร ปตท. ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับ ผลกำรด ำเนินงำนของ 
ปตท. ตำมระบบประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (Performance Agreement : PA ) ก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลังซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรทุกระดับร่วมกันก ำหนดตัวชี วัดและ ตั งค่ำเป้ำหมำย (Key Performance Indicators : KPIs) ไว้แต่
ละปี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและน ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรทุกระดับ โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลกำร
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ปฏิบัติงำน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมำตรฐำนของกลุ่มธุรกิจชั นน ำประเภทเดียวกัน พร้อมทั งน ำเสนอ
หลักกำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 
 ตั งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2557 เป็นต้นมำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรของ ปตท. ตำม
เกณฑ์ของ ก.ล.ต. เปลี่ยนแปลง เนื่องจำก ปตท. มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  จึงมีผลให้จ ำนวนผู้บริหำรตำมค ำจ ำกัดควำม
ของ ส ำนักงำน กลต. มีจ ำนวน 5 ท่ำน (ก่อนกำรปรับโครงสร้ำง คือ 1 มกรำคม -30 เมษำยน 2557 มีจ ำนวน10 ท่ำน)  ซ่ึงไม่รวม
ผู้บริหำรระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงำนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ที่มำปฏิบัติงำนที่ ปตท. 
ได้รับค่ำตอบแทนจำก ปตท.ตำมรำยละเอียด ดังนี   
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2558 (แยกค่าตอบแทน ปธบ./กผญ.) 

  หน่วย  :  บำท 

* หมำยเหตุ : - ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของนำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร ด ำรงต ำแหน่งช่วง 1 ม.ค. 2558- 9 ก.ย. 2558 และ 
                        นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ด ำรงต ำแหน่งช่วง 10 ก.ย. 2558 – 31 ธ.ค. 2558  

                        - เงินเดือนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ในส่วนของ นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช  รวมค่ำตอบแทนที่ ปตท. จ่ำยใหเ้นื่องจำก 
 ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม ได้แกก่ำรเป็นประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
 บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ไดส้่งคืนค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร ที่ได้รับจำก ปตท.   บริษัท ปตท. ส ำรวจ 
                      และผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว  
 ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ 
 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2556-2558  
                                                                                                                                                             หน่วย  :  บำท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน 

ปี 2558 

ผู้บริหาร 
(ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.) รวม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่* 

จ านวน 
ราย 

จ านวนเงิน 
 

จ านวนราย  
 (รวมประธาน
เจ้าหน้าท่ี 
บริหารและ
กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่) 
จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 24,063,596.00 4 27,622,740.00 5 51,686,336.00 
โบนัสรวม 8,458,219.00 4 8,700,040.00 5 17,158,259.00 

รวม 32,521,815.00  36,322,780.00  68,844,595.00 

ค่าตอบแทน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 10 69,023,520.00 10/5 56,454,960.00 5 51,686,336.00 
โบนัสรวม 10 30,772,449.50 10/5 34,428,132.00 5 17,158,259.00 

รวม  99,795,969.50  90,883,092.00  68,844,595.00 
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เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2556-2558 
                                                                                                                                                                       หน่วย  :  บำท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

    
 จ า

นว
นร

าย
 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินสมทบ
กองทุน
ส ำรองเลี ยง
ชีพ 

9 6,652,852.00 9/4 4,937,228.80 4 5,086,634.0 

  
  ข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บรหิำรของบริษทั มีดังนี  

ไม่ปรำกฏว่ำมีประวัติกำรท ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำเกี่ยวกับ  
1) กำรถูกพิพำกษำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ ยกเว้นที่เปน็ควำมผิดอนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผิดลหุโทษ หรือ

ควำมผิดในท ำนองเดียวกัน  
2) กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบคุคลล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
3) กำรเป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือ   ถูก

พิทักษ์ทรัพย์ 

8.5  พนักงาน    
บุคลำกรของ ปตท. ทุกคน ถือเปน็ทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สดุในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยมีควำมเชื่อม่ันว่ำ กำรเจริญเตบิโตของ

องค์กรขึ นอยู่กับพนักงำนที่มีคุณภำพ ดังนั น ปตท. จงึมีนโยบำยมุ่งเน้นที่จะพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบรหิำร และระบบกำร
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล  เพื่อที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำให้
พนักงำนเปน็ทั งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงำนเปน็
กลไกหลักในกำรพัฒนำให้ ปตท. ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมควำมยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่ม ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร มุ่งไปสู่กำรเป็นบริษทัที่สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน
ให้แก่ประเทศชำต ิ

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
จ ำนวนพนักงำน ปตท. (รวมพนักงำนที่ไปปฏิบัตงิำน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.)  ปี 2558 เท่ำกับ 4,382 คน และ 

ทั งนี  ปตท. ยังคงด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ โดย
ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรทรัพยำกรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม หรือมีควำมจ ำเป็นต่อเนื่องจำกกำรลงทุน นอกจำกนั น  ยังได้
จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนอย่ำงจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั นตอนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ น 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

ส่วนที่ 2(8) หน้ำที่ 21 
 

 จ ำนวนบคุลำกรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2556 – 2558 มีรำยละเอียด ดงันี   

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. ปตท. กลุ่ม 
ปตท. 

1.  ก ำซธรรมชำติ 1,424 - 1,323 - 1,289  

2. น  ำมัน 1,496 - 1,409 - 1,465  

3.  ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 95 - 93 - 83  

4. กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำง
พื นฐำน 

  201  342  

5.  สนับสนุน และปฏบิัติงำน
ในบรษิัทที่ ปตท. ถือหุ้น 

1,0981/ 2822/ 1,2181/ 2722/ 1,2031/ 2782/ 

6.  บริษัทย่อย3/  - 2,134 - 3,151 - 2,962 

รวม 4,113 2,416 4,244 3,423 4,382 3,240 
หมำยเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                   2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

3/  พนักงาน บริษัทในเครือที่ ปตท.ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 

ค่ำตอบแทนแก่บคุลำกร (ไม่รวม กรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละผูบ้ริหำรระดับสูง) ปี 2556- 2558 มีรำยละเอียด ดังนี  
                                                                                                                                                       หน่วย : บำท 

ค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงินเดือนรวม 3,549,202,456.00 3,729,946,652.00 4,000,980,185.00 
โบนัสรวม 1,756,840,371.00 1,869,490,435.00 1,647,437,327.00 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลี ยงชีพ 415,284,584.00 434,836,637.00 468,316,181.00 
อื่นๆ (ถ้ำม)ี 2,364,683,270.00 2,750,517,905.00 2,676,017,663.00 

รวม 8,086,010,681.00 8,784,791,629.00 8,792,751,356.00 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ปตท. ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี ยงชีพให้กับ

ผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั นน ำ
ประเภทเดียวกัน อำทิเช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด ค่ำล่วงเวลำ เป็นต้น โดยในปี 2556 ปตท. ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
เงินเดือนของ ปตท. ให้สำมำรถแข่งขันได้ นอกจำกนั น ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่พนักงำนทั งในรูปแบบ
ของตัวเงิน และไม่ใช่รูปแบบของตัวเงิน อำทิเช่น นโยบำยสวัสดิกำรทำงเลือก (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนได้มี
สิทธ์ิเลือกใช้สวัสดิกำรที่ เหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของตนเอง นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  กำรตรวจสุขภำพของ
ผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  และกำรปรับปรุงสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล  เป็นต้น 
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 ทั งนี  ปี 2557 มีกำรปรับอัตรำค่ำเล่ำเรียนบุตรใหม่ ตำมประกำศกรมบัญชีกลำง ส ำหรับค่ำเบี ยประกันชีวิตเฉลี่ย 2,832.29 
บำทต่อคนต่อปี และค่ำรักษำพยำบำลที่ ปตท. จ่ำยเป็นสวัสดิกำรให้พนักงำนและครอบครัวทั งระบบสวัสดิกำรที่ ปตท. บริหำรและ
ระบบประกันสุขภำพ เฉลี่ย 98,561.31 บำทต่อคนต่อปี 
 ปี 2558 มีกำรปรับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล โดยเพิ่มวงเงินค่ำคลอดบุตร  ส ำหรับระบบประกันสุขภำพ และปรับเพิ่ม
อัตรำค่ำเครื่องอัดอำกำศขณะหำยใจเข้ำ (Continuous Positive Airway Pressure -CPAP) ให้แก่พนักงำนและครอบครัวส ำหรับค่ำเบี ย
ประกันชีวิตเฉลี่ย 2,829.90 บำทต่อคนต่อปี และค่ำรักษำพยำบำลที่ ปตท. จ่ำยเป็นสวัสดิกำรให้พนักงำนและครอบครัวทั งระบบ
สวัสดิกำรที่ ปตท. บริหำรและระบบประกันสุขภำพ เฉลี่ย 79,325.89 บำทต่อคนต่อปี  
 
 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

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
คุณค่ำให้แก่องค์กร อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทำงหลักของกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนในทุกระดับ กำรก ำหนด
สำยอำชีพของ ปตท.ขึ นอยู่กับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้ำงให้องค์กรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยแบ่งกำรด ำเนินงำน
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มพนักงำน ที่เช่ือมโยงกันอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ  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) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
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ส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และกลุ่มที่ปรึกษำประจ ำสำยอำชีพ (Career Counseling Team : CCT) รวม  15 สำยอำชีพ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำน ให้ค ำปรึกษำ ชี แนะ ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน ทั งนี  วัตถุประสงค์ในกำร
บริหำรสำยอำชีพนั น เป็นกลไกให้พนักงำนตั งเป้ำหมำยและวำงแผนพัฒนำตนเอง เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและสร้ำง
คุณค่ำในงำนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร ทั งในรูปแบบกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำม 
Success Profile รวมถึง กำรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำม Career Path เพื่อให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำ
ทักษะ ควำมช ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหน้ำที่ใหม่  ตลอดจนกำรแต่งตั ง เลื่อนระดับพนักงำนให้เหมำะสมกับ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและศักยภำพของพนักงำน ซ่ึงกำรพัฒนำพนักงำนให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถและควำม
ต้องกำรของพนักงำนและองค์กรนั น นอกจำกพนักงำนจะมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเติบโตเป็นผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม 
ปตท. แล้วยังจะน ำ ปตท. ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด 

 นอกจำกกำรมุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงข้ำงต้นแล้ว ปตท. ยังใส่ใจในเรื่องของส่ิงแวดล้อม โดยได้จัดกำรอบรม
หลักสูตรด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำนที่ท ำงำนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้พนักงำนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญใน
เรื่องดังกล่ำว โดยในปี 2558 ได้มีกำรจัดหลักสูตรอบรมฯ รำยละเอียดดังตำรำง 
 
No. Name of the business event Start date End date Location Attendees 

1 Environmental Impact Assessment (EIA) 25/9/2015 25/9/2015 ปตท.สนญ 78 
2 Basic Safety, Occupational Health and Environment Management 2/1/2015 31/12/2015 ปตท.สนญ 103 
3 Contractor SSHE Mgt. 24/3/2015 14/9/2015 ปตท.สนญ 147 

4 
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในที่ท ำงำน SSHE 
Training 1 1/1/2015 31/12/2015 ปตท.สนญ 515 

Total 843 

  
ในปี 2558  ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงกำร Young People to Globalize : YP2G เป็นปีที่สำม เพื่อคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำม

พร้อมไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศตำมกลยุทธ์ของ ปตท.  พนักงำนดังกล่ำวจะได้รับกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อม โดยจะได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบงำนพัฒนำธุรกิจต่ำงประเทศ (International Business Development ) หรืองำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ ปตท. ในต่ำงประเทศ (International Related Business) ซ่ึงจะท ำให้พนักงำนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบกำรณ์ด้ำน 
Business Acumen จำกกำรปฏิบัติงำนจริง ในรูปแบบ On the Job Training –OJT  นอกจำกนี ในปี 2557 ปตท. ได้เพิ่มกำรบริหำรสำย
อำชีพ คุณภำพ มำตรฐำนและงำนวิศวกรรม ( Quality Assurance and Engineering Career) เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน
ของ ปตท. 
 ปตท. ยังคงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำน (Career and Competency Management) โดยมีกำร
จัดท ำและทบทวน Success Profile รวมทั ง Career Path ของแต่ละต ำแหน่งงำน และผลักดันให้มีกำรประเมิน Success Profile เพื่อให้
สอดรับกับ Performance Cycle  ที่พนักงำนต้องหำรือกับผู้บังคับบัญชำ (Two-Way) ถึงงำนที่ต้องรับผิดชอบตั งแต่ต้นปี เพื่อติดตำม
และประเมินผลปลำยปี ตั งกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ COACH พร้อมทั ง
ปรับปรุงคู่มือกำรใช้งำนเพื่อพัฒนำพนักงำนตำมสำยอำชีพที่ก ำหนด  และสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร  
 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้   ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องกำรเปลี่ยนจำก Resource-
Based  เป็น Knowledeg-Based    โดยที่ ปตท. ก ำลังเข้ำสู่สังคมอุดมปัญญำ (Knowledge Society)   ซ่ึงควำมท้ำทำยในกำรก้ำวสู่ยุค
สังคมอุดมปัญญำ หัวใจส ำคัญอยู่ที่กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะเป็นหนทำงน ำไปสู่กำรอยู่รอดที่แท้จริง กลุ่ม ปตท.ในฐำนะองค์กร
พลังงำนแห่งชำติ ซ่ึงด ำเนินธุรกิจบนพื นฐำนของควำมรู้และนวัตกรรม จึงได้ริเริ่มเคลื่อนยุทธศำสตร์ “ 3 ประสานแห่งการเรียนรู้ สู่
ความย่ังยืนของกลุ่ม ปตท. ”      
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                                                              “ 3 ประสานแห่งการเรียนรู ้สู่ความย่ังยืนของกลุ่ม ปตท. ”                                                                         

                                  
 
เน้นกำรสร้ำงองคค์วำมรู้และคนคุณภำพ เพื่อเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้เติบโตอย่ำงมั่นคง โดยส่งเสริมและผลักดันให้
เกิดหน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ทั งภำยในและภำยนอกองค์กร  ได้แก่  กำรจัดตั งสถำบันวิทยำกำรพลังงำน 
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ และสถำบันวิทยสิริเมธี 
                ส ำหรับกำรเรียนรู้ของพนักงำนภำยในองค์กร ได้จัดตั ง “สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.” (PTT Leadership 
and Learning Institute - PLLI)  เพื่อท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของผู้น ำและพนักงำน เพื่อให้เป็น
ทรัพยำกรบุคคลที่ทั ง “ดีและเก่ง” มีภำวะผู้น ำ มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้นทุนที่มีคุณค่ำขององค์กร   ด้วยควำม
เชื่อมั่นใน “พลังควำมรู้” และ “พลังของกำรพัฒนำทุนมนุษย์” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดย ปตท. เปิด
กว้ำงให้พนักงำนทุกคนได้รับโอกำสเรียนรู้ตลอดเวลำ ทั งในสำยอำชีพ และนอกสำยอำชีพ   ซ่ึงพนักงำนทุกคนจะได้เข้ำรับกำร
เรียนรู้ พัฒนำ ตลอดชีวิตกำรท ำงำน ผ่ำนกลุ่มหลักสูตร ที่ PLLI ด ำเนินกำร ดังนี  

1. หลักสูตร Leadership Acceleration  Program  เป็นหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมและเร่งพัฒนำผูบ้รหิำรของกลุ่มปตท.   
        2.    กลุ่มหลักสูตร Core Course  ส ำหรับพนักงำนทุกคน เป็นกลุ่มหลักสูตรหลักที่ออกแบบเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย นโยบำย  
               และ ควำมรู้ขององค์กร รวมถึงหลักสูตรที่อยู่บนพื นฐำนของ Competency-Based  ซ่ึงจะช่วยพัฒนำ  ด้ำน Business /   
               People Management   ตลอดจนด้าน Soft Skills  ทีช่่วยเสริมพฤติกรรมให้เป็นไปตำมสมรรถนะหลัก ( Core   
               Competency)   ตำมควำมจ ำเป็นของพนักงำนแต่ละระดับ  
        3.    กลุ่มหลักสูตร Function Course  เป็นหลักสูตรของสำยอำชีพต่ำงๆ ที่มุ่งพัฒนำพนักงำนภำยในสำยอำชีพ ตั งแต่ระดับ  
               แรกเริ่มจนถึงระดบัผูเ้ชี่ยวชำญ   
               ส ำหรับกลุ่มหลักสูตร Function Course นี้   PLLI ด ำเนินกำรร่วมกับกลุ่ม Functional Academy 
ที่ ปตท. จัดตั งขึ น เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ภำยในองค์กรให้เป็นระบบ   โดยส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ภำยในหน่วยงำนตำมแต่ละสำยอำชีพ  และส่งผ่ำนจำกรุ่นสู่รุ่นอย่ำงเป็น
ขั นตอน ท ำให้พนักงำนจำกแต่ละสำยอำชีพมีโอกำสได้เรียนรู้และพัฒนำศักยภำพตำมขีดควำมสำมำรถ
ของแต่ละบุคคล ตั งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับผู้เชี่ยวชำญ รวมทั งยังเปิดโอกำสให้พนักงำนสำยอำชีพ
อื่นเข้ำร่วมเรียนรู้หัวข้อที่สนใจได้   
                 นอกจำกนี  ปตท. ยังมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ท ำธุรกิจบนฐำนองค์ควำมรู้ ผ่ำนกำร
บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ (Knowledge Management) ตำม Functional Excellence ใน PTT Way ซ่ึงเป็นหัวข้อองค์
ควำมรู้ที่ส ำคัญขององค์กร มีกำรประเมินประสิทธิผลกำรจัดกำรควำมรู้ทั งเชิงคุณภำพผ่ำน PTT Group KM Maturity Assessment 
และเชิงปริมำณผ่ำน KM Dashboard อีกทั งมี BRIGHT หรือ PTT Group Knowledge Center เป็นศูนย์กลำงที่รวบรวมองค์ควำมรู้ที่
ส ำคัญ ผนวกกับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับเกิดเป็นวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีกำรท ำงำน ที่ช่วย
ส่งเสริมให้พนักงำนพัฒนำศักยภำพได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรเรียนรู้ และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมทั งน ำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอด เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นเลิศและต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำร
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ผลักดันให้ ปตท. แข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ทั งนี  ปตท. มีโปรแกรมอบรมและพัฒนำให้กับผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตั งแต่
แรกเข้ำจนถึงเกษียณอำยุกำรท ำงำน เพื่อเตรียม       ควำมพร้อมและสร้ำงขีดควำมสำมำรถตำมทิศทำงขององค์กรและหน่วยงำน
ต้องกำร สร้ำงพนักงำนให้เป็น คนเก่ง คนดีและมีควำมรับผิดชอบ ขององค์กรและสังคม 

นอกเหนือจำกระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มุ่งเน้นพัฒนำพนักงำน ปตท. ให้เป็น คนเก่ง หรือเป็นผู้ที่มีศักยภำพ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังขององค์กรในกำรด ำเนินธุรกิจ (High Performance Organization) ได้แล้ว ปตท. ยังให้
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำพนักงำนให้ เป็นคนดี มีควำมรับผิดชอบ โดยมีส่วนร่วมในกำรดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) รวมทั งยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนถือปฏิบัติ   ทั งนี  ปตท. มีควำมเชื่อม่ันว่ำกำรพัฒนำพนักงำนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีควำมรับผิดชอบนั น จะช่วยให้องค์กร
เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนในระยะยำว 

 
สรุปตัวเลขกำรพัฒนำพนักงำน 

                                                                                                                                                                    ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี
จ านวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อป ี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

พนักงำน 63.0 35.24* 55.11 
ผู้บริหำร 43.0 22.61 30.02 

                                                                                                                                                                         บำทต่อคนต่อป ี
ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนตอ่ป ี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
พนักงำนและผู้บรหิำร 58,000.00 55,435.37 34,476.36 

*ตัวเลขค่ำใชจ้่ำยอบรมต่อคนต่อปี ลดลงจำกป ี2557 เนื่องจำกนโยบำยรัฐบำลที่งดกำรอบรมในต่ำงประเทศ 

การสร้างสัมพนัธ าพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพือ่เป้าหมายเดียวกัน 
ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบกำรส่ือควำมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน  เพื่อให้พนักงำนทุกระดับได้รับทรำบถึงแนวทำง  กำร

ด ำเนินงำนขององค์กร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ น และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วม   
ในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กรในแต่ละปี นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร กิจกำร
สัมพันธ์ ปตท. ที่ก ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั ง ยังมีกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมปรึกษำหำรือ (Joint 
Consultation Committee : JCC) ที่ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนภูมิภำคทั่วประเทศ 
นอกจำกนี  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ยังได้จัดประชุมส่ือควำมกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะมำโดย
ตลอด และมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อรับทรำบระดับควำมพึงพอใจ
และระดับควำมผูกพันในปัจจัยต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีควำมเช่ือมั่นว่ำกำรส่ือควำมที่ดี และกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนจะน ำไปสู่สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ  และท ำ
ให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรร่วมกัน  รวมทั งได้ด ำเนินกำร สอบทำนควำมต้องกำรพื นฐำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรและ
พนักงำนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหลำยคณะ เช่น คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ 
ปตท. และคณะกรรมกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นต้น และมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนโดยที่ปรึกษำผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยนอกจ ำนวน 1 ครั ง  นอกจำกนี ยังมีกำรร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ผู้บริหำรของกลุ่ม และจัดท ำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน  

การก าหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values) 
ค่ำนิยมกลุ่ม ปตท. คือ SPIRIT  อันเปน็วิถีกำรท ำงำน ซ่ึงหำกผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบัตเิป็นแนวทำงในกำร

ด ำรงชีวิตด้วยแล้ว จะท ำใหเ้ปน็คนเก่ง คนดี และมคีวำมรับผดิชอบ เป็นที่ยอมรับและเปน็ที่รักของทุกคน และจะช่วยสะท้อน
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ภำพลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. ในควำมเป็นองค์กรที่น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจ ไปสู่สังคมภำยนอก ชุมชน และประเทศชำติ อย่ำงเด่นชัด
ต่อไป เมื่อพนักงำนกลุ่ม ปตท. ทกุระดับมีวิถีกำรท ำงำนที่สอดคลอ้งกัน ที่นอกเหนือจำกควำมเป็นคนเก่งแล้ว ยังมุ่งเน้นในควำมเปน็
คนดี มคีวำมรับผดิชอบ ก็จะช่วยเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัองค์กรและน ำพำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมกรอบกลยุทธ์กำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงค่ำนิยม SPIRIT ประกอบด้วย:  

Synergy   =  สร้ำงพลังร่วมอันยิ่งใหญ ่
Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่ควำมเป็นเลศิ 
Innovation   =  ร่วมสร้ำงนวัตกรรม 
Responsibility for Society =  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
Integrity & Ethics  =  ร่วมสร้ำงพลังควำมดี 
Trust & Respect  =  ร่วมสร้ำงควำมเชื่อมั่น 

 
 

อีกทั งค่ำนิยม SPIRIT รำกฐำนส ำคัญที่หล่อหลอมใหผู้้บรหิำรและพนักงำนกลุ่ม ปตท. เปน็คนเก่ง คนดี และมคีวำม
รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมภำยนอก เพื่อสำมำรถน ำกลุ่ม ปตท. ไปเปน็ Pride & Treasure of Thailand ตำมปณิธำนของ ปธบ./
กผญ. เพื่อให้กลุ่ม ปตท. เป็นทีศ่รัทธำ เป็นองค์กรแหง่ควำมภำคภูมิใจของประชำชนคนไทย โดยในปี 2558 ได้เพิ่มกำรมุ่งเน้นใน
ควำมเป็น RIT ให้มำกย่ิงขึ น โดยที่ยังคงควำมส ำคัญของ SPI ไว้ไม่ได้ละเลยไป เพื่อสะท้อนภำพลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. ในควำมเปน็
คนดีและมคีวำมรับผดิชอบต่อสังคมชุมชน ออกไปสู่สำยตำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกให้เด่นชัดมำกย่ิงขึ น รวมถึงมีกำรทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขนโยบำย ตลอดจนพัฒนำปรบัปรุงระบบและกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ในองค์กร เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส โดยเริ่มตั งแต่นโยบำย CG นโยบำยต่อต้ำนคอรร์ัปชั่น นโยบำยงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 
ระบบตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) กระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง (Procurement) ฯลฯ ตลอดจนเช่ือมโยงกระบวนกำรกำรท ำงำนที่
ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ผ่ำนหลักกำรบริหำรควำมยั่งยืน (Sustainability Management) และ 
CSR ของกลุ่ม ปตท.  เพื่อประโยชน์ต่อสังคมภำยนอก ชุมชนและประเทศชำติ ตลอดจนสร้ำงคณุค่ำร่วมระหว่ำงสังคมและธุรกิจ 
เช่น กำรพัฒนำสังคมภำยใต้แนวคิดวิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำงจำกสังคม ชุมชนและ
ประชำชนคนไทย 
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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 สัญญำจ้ำง

มีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรจะจ้ำงผู้บริหำรเดิมต่อหลังจำกครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำง ไม่ต้อง

ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจ้ำงเกินสองครำวติดต่อกันไม่ได้  ซ่ึงในปี 2558 คณะกรรมกำร ปตท. ได้ด ำเนินกำร

กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่คนใหม่เพื่อท ำหน้ำที่แทนนำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร ซ่ึงครบวำระตำมสัญญำจ้ำงในวันที่ 9 

กันยำยน 2558 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 คือนำยเทวินทร์ 

วงศ์วำนิช  ทั งนี  เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2558  คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั งนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. 

คนใหม่ ต่อจำกนำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร โดยเข้ำรับต ำแหน่งตั งแต่วันที่  10 กันยำยน 2558 และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี 11

เดือน นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั ง (เนื่องจำกนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช จะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 สิงหำคม 2561) 

ปตท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีผู้บริหำรขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 

สมัครเข้ำคัดเลือกในกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ครั งต่อไป โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เพื่อทดแทนผู้บรหิำร

ระดับสูงที่จะเกษียณอำยุ ในระหว่ำงปี  2558-2562 และนโยบำย/แนวทำงกำรพัฒนำผู้บริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั งกำร

จัดท ำแผนพัฒนำรำยบคุคล คือ Management  Pool  ประกอบด้วยผู้บริหำร 320 คน และ Potential Pool ของต ำแหน่ง Key Area  ไว้

เรียบร้อยแล้ว  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

ส่วนที่ 2(8) หน้ำที่ 28 
 

กำรบริหำรดังกลำ่ว ด ำเนนิกำรมำตั งแต่ปี 2550 โดย ปตท. มีระบบ “กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง (Group  Leadership  

Development  Program  :  GLDP)”  เพื่อเป็นกำรวำง  Succession Plan ส ำหรับเตรียมบุคลำกรให้มีควำมพร้อมขึ 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. - Minor  (PTT Group Management Committee-Minor : PTTGMC-

Minor) 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee : HRAC) 

 คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคลของบรษิทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC) 

 คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

ผลการด าเนินการ ปี 2558 

 กำรเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บรหิำรระดบั EVP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ (กลุ่ม ปตท.)    

- จ ำนวน Pool Member  39 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2558) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง  23 รำย (ปี 2551 - 2558) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member คอื กลุ่มผู้บริหำรระดบั VP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ (กลุ่ม ปตท.)    

- จ ำนวน Pool Member  120 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2558) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง  31 รำย (ปี 2552 – 2558) 

 กำรเตรียม  VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับ ผจ.ส่วน ที่มคีวำมพร้อมและศักยภำพ (ปตท.) 

- จ ำนวน Pool Member  161 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2558) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง 102 รำย (ปี 2552 - 2558) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปตท. ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส ำคัญในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ 
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  9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.   นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 ในฐำนะบริษัทพลังงำนแห่งชำติและบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปตท. ตระหนักถึงพันธกิจ
ส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจโดยมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
ดังนั นส่ิงที่จะท ำให้ผู้ถือหุ้นไว้วำงใจ และมั่นใจในกำรลงทุนกับธุรกิจของ ปตท.  คือกำรมีนโยบำยและกำรด ำเนินงำนที่รักษำสิทธิ
พื นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่ำงเป็นธรรมตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือมำกกว่ำนั น รวมถึงกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ 
และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจำกผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอยู่เสมอ 

 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 2556-2558 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกรำยงำน Corporate Governance Assessment Report ของ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั นน ำในระดับสำกล โดยแก้ไขช่ือคู่มือเป็น “คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)” สำระส ำคัญที่ปรับปรุงในคู่มือกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ 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. 
 เพิ่มเติมนโยบำยเกี่ยวกับกำรพิจำรณำลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวนองค์ประชุมขั นต่ ำ จะต้องมีกรรมกำร

อยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดที่มำประชุม 
 เพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
 เพิ่มเติมหลักกำรกำรไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของผู้บริหำรบริษัทกลุ่มปตท. 
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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)    

 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
หน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 

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 เพื่อช่วยพิจำรณำกลั่นกรองงำนที่
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 ำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสมและมี
กระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
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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 

โดยสรุปสำระส ำคัญกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็น ดังนี   

9.1.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 ในฐำนะเจ้ำของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส ำคัญส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็น ติดต่อซักถำม และ
พิจำรณำลงคะแนนเสียงชี ขำด และคัดเลือกคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้นดังนั นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดย
ชอบที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำ และรับทรำบผลกำรประชุม 

9.1.1.1  ก าหนดการจัดประชมุผู้ถือหุน้ 
 ปตท. ได้ก ำหนดให้มีกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ นสุดรอบปบีัญชีของ 
ปตท. และในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเรง่ด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชนข์องผู้
ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รบักำรอนุมัตจิำกผู้ถอืหุ้นแล้ว บริษทัจะเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นเปน็กรณีไป  

ทั งนี ในปี 2558 ปตท. ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหสับดีที่ 9 เมษำยน 2558 ณ ห้องจัดงำน EH 106 ชั น 1 
ศูนย์นทิรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม.1) บำงนำ กรุงเทพฯ และไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือ
หุ้น  

9.1.1.2  การแจ้งเชิญประชมุล่วงหน้า 
 ในปี 2558 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2558 มีมติให้มีกำรจัดกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในวันที่ 9 เมษำยน 2558  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  18 มีนำคม 2558   และได้ท ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน
ทั งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่  3 - 5 เมษำยน  
2558) เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม  
 ทั งนี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปตท.ได้น ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบเปิดเผยใน เว็บไซต์ 
ของ ปตท. ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 34 วัน (เริ่มตั งแต่วันที่  6  มีนำคม  2558) 

9.1.1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง  ประธำนที่ประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษำกฎหมำยซ่ึงท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงให้ที่ประชุมรับทรำบ แล้วจึงชี แจงกติกำทั งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และเมื่อมี
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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 และไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้ำ
ร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั งหมดอำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจำรณำระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั งนี ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2558 ไม่มีกำรเปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำร
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในที่ประชุมอย่ำงใด 
 อนึ่ง ในกำรประชุมทุกครั งจะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยกำรลงมติพร้อมกับ
นับคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั งประมำณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั งนี ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2558 ได้ก ำหนดกำรประชุมเวลำ 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลำ 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
กำรประชุมรวมจ ำนวนทั งสิ น 3,942 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 1,305 รำย และรับมอบฉันทะ 2,637 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทั งสิ น 
2,360,177,057 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63  ซ่ึงเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั งหมดของ ปตท. จ ำนวนทั งสิ น 
2,856,299,625 หุ้น โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและชี แจงข้อมูล ประกอบด้วย  

กรรมการ 
  1. นำยปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์     ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ  
  2. นำยกิตติพงษ์  กิตยำรักษ์    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
  3. นำยรังสรรค์  ศรีวรศำสตร์   กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
  4. นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์      กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  
  5. นำงนันทวัลย์  ศกุนตนำค  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
  6. นำยชำญวิทย์  อมตะมำทุชำติ  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน /  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร   
  7. นำยอำรีพงศ์  ภู่ชอุ่ม       กรรมกำร 
  8. นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก ำหนด
 ค่ำตอบแทน / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
  9. พลอำกำศโท บุญสืบ  ประสิทธิ์  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ   
10. นำยวิชัย  อัศรัสกร   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ  
11. นำยดอน  วสันตพฤกษ์   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
12. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ / 
 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
กรรมกำร 1 ท่ำนคือ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ติดภำรกิจรำชกำรต่ำงประเทศ  

ผู้บริหาร 
  1.  นำยสุรงค์  บูลกุล    ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน 
  2.  นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก ำซธรรมชำต ิ
  3.  นำยสรัญ รังคสิร ิ  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย 
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  4.  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต   ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน  
นอกจำกนี  ยังมีผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรจำกบริษัท 
กลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้ำนหน้ำเวที พรอ้มที่จะชี แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถำมทีเ่กี่ยวข้อง  ทั งนี  กรรมกำร 
อิสระ เป็นผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถอืหุ้นรำยย่อยด้วย 
ผู้สอบบัญชี  
  1.  นำงสำวมะยุรีย์ จันทะมำตย ์ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
  2.  นำงสำวกุลปรำโมทย์  อดิศรำลักษณ์ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
  3.  นำงสำวจิรำวัฒน์  พฤกษำสวย   ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

ที่ปรึกษากฎหมาย  (ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบและกำรลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดกำรประชุม) 
  1.  นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ บริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จ ำกัด    
  2.  นำยธีรศักดิ์  เพ็ชรไพบูลย์   บริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จ ำกัด    
  3.  นำยสถำพร  จ ำสุข บริษทัส ำนักกฎหมำย เซ้ำส์ เอเชีย จ ำกัด 
  4.  นำยกันย์ วัชระกร บริษทัส ำนักกฎหมำย เซ้ำส์ เอเชีย จ ำกัด 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา  2.56 น.) 
มีผู้ถือหุ้นมำประชุมรวมทั งสิ น 6,030 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 2,224 รำย และรับมอบฉนัทะ 3,806 รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทั งสิ น 2,425,104,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.90 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั งหมด 

 9. . .4  แนวป ิบัติเกี่ยวกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ส 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. . .5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
 ในปี 2558  ปตท. จะจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์ภำยในช่วงเย็นหลังจำกเสร็จสิ นกำรประชุม (วันที่ 9 เมษำยน 2558) และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  (ซ่ึงจดบันทึก
รำยงำนกำรประชุม โดยแยกวำระชัดเจน ระบุจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำประชุม/ลำประชุม ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและข้อชี แจงของ
คณะกรรมกำร วิธีกำรนับคะแนนเสียง และผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระไว้อย่ำงครบถ้วน) ให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยในก ำหนด 14 วัน รวมทั งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม วีดีทัศน์ ภำพ 
และเสียงของกำรประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย 

9. .2    การป บิัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 ปตท. ปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรำยเท่ำเทียมกัน (แม้ว่ำจะถือหุ้นไมเ่ท่ำกันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกัน ตำมจ ำนวนหุน้ที่

ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิพื นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ฐำนะ
ทำงสังคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยในวันประชุมผู้ถือหุน้ ปตท. จะจัดเตรยีมที่นั่งส ำหรบัผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 
และหญิงมคีรรภ์ไว้ในจดุที่สะดวกที่สุด  รวมทั งจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก  ทั งนี  ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมผู้
ถือหุ้นของบรษิัทเปน็กำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้และจดัท ำเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่พร้อมภำษำไทย รวมทั งก ำหนดให้
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กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั นๆ ซ่ึงรวมถึงกำรจัดกิจกรรมอื่นๆ ส ำหรับผู้ถือ
หุ้น ปตท. ก็เปิดโอกำสให้โดยไมม่ีข้อจ ำกัด 

 9. .2.   การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอชื่อบุคคลเพือ่แตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
 ปตท. ก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั งก ำหนดขั นตอนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระ และ/หรือ
ช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำให้คณะกรรมกำร ปตท. พิจำรณำก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้โอกำสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ำนเดียว หรือหลำยท่ำนที่มีหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้นเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ปตท. 
ก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปี 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ปตท. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่ำว
ประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลำตั งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 
แล้ว อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั งเป็นกรรมกำรในระยะเวลำดังกล่ำว 
ซ่ึง เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบแล้ว 

 9. .2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558  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 งจัดให้มีพนักงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญทำงภำษำคอยให้ควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั งนี ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำไทยซักถำม
ข้อสงสัยหรืออภิปรำยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีกำรส่ือสำรที่เหมำะสมและมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั งค ำถำม และ
ค ำตอบส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษำประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรส ำหรับผู้ถือหุ้น
ชำวต่ำงชำต ิ

 9.1.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุม  ประจ ำปี 2558 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. ในฐำนะบรษิัทพลังงำนแห่งชำติ ได้ใหค้วำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั งภำยใน

และภำยนอกบริษัท รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเปน็ 6 กลุ่ม 
และก ำหนดพันธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่ำงสมดุลดังต่อไปนี  
ต่อประเทศ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอ มี คุณภำพ 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  ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิต

กำรท ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษทัชั นน ำ เพื่อสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
 
 9.1.3.1 การป บิัติต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสียท้ัง 6 กลุ่ม 
  9.1.3.1.1 ประเทศ    
   ปตท. ในฐำนะองค์กรพลังงำนของชำติ  มีพันธกิจในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศตำม
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อไปสู่กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศที่แขง็แกร่ง  โดยกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำน
พลังงำนในระยะยำว  ให้ประชำชนคนไทยมีพลังงำนใช้อย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง เท่ำเทียม และยั่งยนื  
  ปตท. มีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ  
และทิศทำงยุทธศำสตรข์องกระทรวงพลังงำน  โดยมุ่งเนน้ในเรื่องกำรจัดหำพลังงำนให้เพียงพอเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน
ในรำคำทีเ่หมำะสม เป็นธรรม และกำรพัฒนำพลังงำนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  โดย ปตท. มีบทบำทในด้ำนต่ำงๆดังนี  
 
  1) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลังงำน (Security) โดยกำรใช้เงินลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของ
เงินลงทุนทั งหมด  เพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนทำงพลังงำน เช่น ระบบท่อส่งก ำซธรรมชำติ   สถำนีรับก ำซธรรมชำติ (LNG 
Receiving terminal) LPG Import Facilities คลังน  ำมันและสถำนีบริกำรน  ำมัน เป็นตน้ ทำงด้ำนกำรจัดหำพลังงำน ปตท. มีกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรจดัหำพลังงำนจำกแหล่งต่ำงๆ ในปริมำณที่เพียงพอ มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรพลังงำนของประเทศ เช่น กำรจัดหำก ำซธรรมชำติที่ครอบคลุมกำรจดัหำจำกแหลง่ในประเทศ กำรน ำเข้ำจำกประเทศเพื่อน
บ้ำน และในรปูของก ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ    
  2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ(Economy)โดยกำรลงทุนจดัหำพลังงำนในต้นทุน
พลังงำนที่เหมำะสม ประชำชนและธุรกิจยอมรับได้  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน  และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัทรัพยำกร
ปิโตรเลียม ผ่ำนธุรกจิโรงแยกก ำซธรรมชำติ  โรงกลั่นน  ำมันและธุรกิจปิโตรเคมี  ทีท่ ำใหเ้กิดกำรพัฒนำธุรกิจต่อเนื่องอีกมำกมำย 
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ปรับปรงุประสิทธิภำพและพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้กับผู้ประกอบกำร ตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็และกำรเติบโตในยคุเศรษฐกิจดจิิตอล 
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3) ด้ำนกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Ecology) โดยส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำพลังงำนที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  และพลำสติกชีวภำพ รวมถึงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลติผลชุมชนทำงกำรเกษตร   

9.1.3.1.2 สังคม ชุมชน  
ปตท. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรดูแลชุมชนและสังคม โดยค ำนงึถึงกำรป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อมภำยใต้

มำตรฐำนสำกล และกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็และมั่นคงให้แก่สังคมไทย ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิถีชีวิตและควำมเป็นอยูท่ี่
ดีของชุมชนและสังคมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกดิกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ใน 3 แนวทำงหลัก ได้แก่ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

อนึ่ง รำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “พลังงำนไทย ควำมภำคภูมิใจของคนไทย” และรำยงำน
ควำมยั่งยืนปี 2558 (Corporate Sustainability Report 2015) 

9.1.3.1.3 ผู้ถือหุ้น  
กลยุทธ์กำรเจริญเตบิโตอย่ำงยั่งยนื (Sustainable Growth Strategy) ถูกน ำมำใช้ในกำรบริหำรจดักำร ปตท. ให้

เป็นองค์กรที่มคีวำมเปน็เลศิในด้ำนกำรด ำเนินงำน (High Performance Organization) โดยตั งมัน่อยูบ่นหลักกำรก 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 และส่ิ งแวดล้อมในพื นที่
จังหวัดระยองของ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องตั งแต่ปี 2549 เป็นต้นมำ  

ส ำหรับปี 2557 ปตท. งดกำรจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกำร เนื่องจำกเกิดเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมือง  
และในปี 2558 ปตท. ได้มีก ำหนดแผนงำนจะจัดกิจกรรมในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกำยน 2558 โดย ปตท. น ำส่งหนังสือเชิญและ
เอกสำรตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซ่ึงปรำกฏรำยช่ือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2558  (วันที่ 9 มีนำคม 2558) โดยทำงไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. 
อนึ่ง  อนึ่ง เนื่องจำกมีผู้ให้ควำมสนใจและแจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. จ ำนวนมำกถึง 2,000 คน   ปตท. จึง
ก ำหนดให้ใช้วิธีกำรจับสลำกในกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเช่นเดียวกับที่ผ่ำนมำ โดยมีผู้บริหำร และคณะท ำงำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นสักขีพยำน  ก ำหนดจับฉลำกในวันที่ 13 ตุลำคม  2558 และประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ 
ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้ำหน้ำที่ของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรแจ้งผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. ทำงโทรศัพท์เพื่อยืนยัน
กำรตอบรับเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท.  โดยกิจกรรมดังกล่ำวจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร ณ  นิเวศอุตสำหกรรม
วนำรมย์ กลุ่ม ปตท. หรือ PTT WEcoZI   เยี่ยมชมพื นที่โครงกำร LNG Receiving Terminal  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  (เป็น
กำรนั่งรถเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของโรงแยกก ำซธรรมชำติระยอง เป็นผู้แนะน ำและตอบข้อซักถำม)  และสวน
สมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ  และทัศนศึกษำกำรท ำ CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง จ ำนวน 360 
คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 180 คน เช่นปีที่ผ่ำนมำ 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรในครั งต่อไป (ประจ ำปี2559) สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำและ
รำยละเอียดโครงกำรได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรมเท่ำนั น 

กิจกรรมส าหรบัผู้ถือหุน้กู ้ 
ปตท. ได้จัดกิจกรรมส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่อง ตั งแต่ปี 2553  เป็นต้นมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

ช่องทำงในกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท.   และเพื่อเป็นกำรตอบแทนควำมเชื่อมั่นที่ได้ลงทุน
ในหุ้นกู้ของ ปตท. ในระยะยำว  ทั งนี กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดขึ นมีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้นกู้ที่มี
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จ ำนวนกว่ำ 28,000 รำย   อำทิ นิตยสำรรำยไตรมำส happiness กิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำร ปตท. (ในปี 2558 ได้จัดขึ น 2 ครั ง คือ ครั งที่ 
1 เดือนมีนำคม เยี่ยมชมโรงแยกก ำซธรรมชำติและ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง  และ ครั งที่  2 เดือนธันวำคม 
เยี่ยมชม สถำบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (KVIS) และ โครงกำรป่ำวังจันทร์ จังหวัดระยอง)  กิจกรรมสำน
สัมพันธ์ครอบครัว กิจกรรมเวิร์คชอปประเภทต่ำงๆ นอกจำกนั นยังมีกิจกรรมวำไรตี คอนเสิร์ตที่ยังคงได้รับกำรตอบรับที่ดีเสมอมำ 
โดยในปี 2558 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ต รวม 3 รอบ ที่ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถเลือกได้ตำมควำมชอบของตนเองภำยใต้ช่ือ “Your Concert”  
และ ปตท. ยังคงมีแผนกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรมส าหรบันักลงทุนสถาบัน    
ในปี 2558  นอกเหนือจำกกิจกรรมผู้บริหำรพบนักลงทุน เพื่อชี แจงข้อมูลผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสแล้ว 

ปตท. ได้จัดให้นักลงทุนสถำบันและนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจกำรและพบผู้บริหำรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเป็น
ประจ ำปีในช่วงเดือนกุมภำพันธ์และจัดให้มีกำรเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก ำซฯหน่วยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง อย่ำงอบอุ่น
และเป็นกันเองโดยในกำรเยี่ยมชมดังกล่ำว นักลงทุนและนักวิเครำะห์มีโอกำสทรำบถึงทิศทำงและโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. จำกผู้บริหำรโดยตรง  

9.1.3.1.4 ลูกค้า   
ปตท. ด ำเนินธุรกิจใน 2 ตลำดหลัก คือ ตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก ำซ

ธรรมชำติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมให้กับลูกค้ำ 2 กลุ่มหลัก คือ Business to Business: B2B และ Business to Consumer: B2C  
ปตท. รับฟังควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำผ่ำนช่องทำงหลำกหลำยที่ได้รบักำรประเมินแล้วว่ำเป็นช่องทำงที่

สำมำรถให้สำรสนเทศที่มคีุณภำพเพียงพอต่อกำรน ำไปออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของลูกค้ำ ทั งในด้ำนคุณภำพ ปริมำณ และรำคำที่เหมำะสม/ เป็นธรรม เช่น กำรออกเยี่ยม กำรสัมมนำ กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ฯลฯ 
จำกกำรประเมินประสิทธิภำพของช่องทำงกำรรับฟังลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งผลให้มีกำรปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรรับฟังลูกค้ำให้มี
ควำมสะดวก และทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับฟังลูกค้ำผ่ำน Social Media เช่น Website Facebook Line Group 
เป็นตน้ นอกจำกนี  ปตท. ยังรับฟงัสำรสนเทศอืน่ๆ นอกเหนือจำกควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ อำทิ แนวโน้ม
เทคโนโลยี สภำพกำรแข่งขัน กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพของสังคม ชุมชน รูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภค ฯลฯ เพื่อน ำมำ
ประมวลผลร่วมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้ำในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดึงดูดใจลูกค้ำของคู่แขง่ 
รวมถึงลูกค้ำที่มีศักยภำพในกำรเป็นลูกค้ำของ ปตท. ในอนำคต 

ปตท. พัฒนำระบบสนบัสนุนเพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรท ำธุรกรรมกับ ปตท. อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรรับค ำ
ส่ังซื อผ่ำนศูนย์รับค ำส่ังซื อ ระบบ e-Order/ e-Billing/ e-Payment/ Direct Approved ฯลฯ เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของศูนย์รบั
ข้อร้องเรียน ด้วยกำรสร้ำงระบบ iMind เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น อีเมล์ Website ข้อมูลสมำชิกบัตร PTT Blue Card 
ฯลฯ เพื่อให้พนักงำนทีท่ ำหน้ำที่รบัข้อร้องเรียนสำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำ 

ปตท. จดัท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน (Procedure Manual) และคู่มือขั นตอนกำรปฏบิัติงำน (Work Instruction) น ำคู่มือสู่กำร
ปฏิบตัิ และมีกำรทวนสอบมำตรฐำนตำมระบบ QMS ISO 9000 ISO14000 TIS18000 เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรทั งหมดของ ปตท. 
สำมำรถส่งมอบผลติภัณฑ์ บริกำร และประสบกำรณ์ที่ดใีห้แก่ลูกค้ำได้ตรงตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ  

ปตท. พัฒนำวิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้เหมำะสมกับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้ำ เพื่อน ำไปสู่กำรซื อซ  ำ และ
บอกต่ออันเป็นระดับควำมสัมพันธ์เป้ำหมำยขั นสูงสุด มีกำรประเมนิควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำที่มตี่อ ปตท. 
เปรียบเทียบคู่แข่งผ่ำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปี มีกำรพัฒนำวิธีกำรส ำรวจและข้อค ำถำมเพือ่ให้ผลกำรส ำรวจสะท้อน
ข้อเทจ็จริงมำก และสำมำรถมองเห็นโอกำสในกำรต่อยอดทำงธุรกิจได้ชัดเจนมำกขึ น มีกำรปรับแนวทำงกำรวัดควำมไม่พึงพอใจ 
ให้สำมำรถทรำบถึงสัญญำณชี บ่ง เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที ป้องกันกำรสูญเสียลูกค้ำ 
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ปตท. จดักลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตำมควำมรุนแรงของผลกระทบ มีกำรก ำหนด Service Level Agreement ส ำหรับขอ้
ร้องแต่ละประเภท ซ่ึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ข้อร้องเรียนทุกประเภท
จะต้องได้รับกำรตอบสนองเบื องต้นภำยใน 24 ช่ัวโมง และมีกำรสอบถำมกลับไปยังลูกค้ำทุกรำยภำยหลังกำรแก้ไขข้อร้องเรียน 
เพื่อสอบถำมถึงควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำของ ปตท. ที่มีตอ่ข้อร้องเรียนนั นๆ ทั งนี  เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ลูกค้ำได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำทีเ่หมำะสม มีควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำ และจะยงัคงซื อผลิตภัณฑ์และบริกำรของ ปตท. ต่อไปในอนำคต 

ทั งนี  ในปี 2558 ปตท. ได้ด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมร่วมกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำร PTT Tune Up 
ให้บริกำรตรวจเช็คเครื่องยนต์ และปรับจูนเครื่องยนต์ฟรีในช่วงเทศกำล เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและกำร
ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง  กำรออกแบบสถำนีบริกำรตำมแนวคิด “Universal Design” เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ กำรเปิดตัวโครงกำร Crime Zero "กดปุ่มฉับไว ปลอดภัยในปั๊ม ปตท." เป็นควำมร่วมมือกับต ำรวจนคร
บำล โดยท ำระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยตรงไปยังเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติภำยในสถำนีบริกำร เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริกำร  เป็นต้น 

9.1.3.1.5 คู่ค้า     
ผู้ค้ำ ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อผู้ค้ำ

อย่ำงเสมอภำคบนหลักกำรของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เคำรพสิทธิซ่ึงกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออันดี ปฏิบัติ
ตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด และกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง ซ่ึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรควบคุม คุณภำพสินค้ำ 
บริกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำรในปตท. จึงมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และขั นตอนกำรจัดหำพัสดุเพื่อให้เกิดควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

นอกจำกนั น ปตท. มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตำมปณิธำนที่ตั งไว้ ปตท.จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและ
พัฒนำให้เกิดขึ นอย่ำงเป็นรูปธรรม    โดยได้จัดท ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ค้ำ 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืนให้ประสบควำมส ำเร็จ  โดยมีปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน 3 
ปัจจัย คือ 

1. นโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน:  
 มีนโยบำยและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยส ำคัญที่สร้ำงควำมตระหนักให้แก่ทั งพนักงำนภำยในองค์กร และสังคม
ภำยนอกรับทรำบถึงควำมมุ่งมั่น และทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร  ดังนั นในปี 2558 ปตท.  จึงได้มีกำรออกนโยบายการจัดหา
และบริหารงานผู้ค้าอย่างย่ังยืน กลุ่ม ปตท.   

เพื่อให้ผู้ค้ำของ ปตท. มีแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้ค้ำในกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรองค์กรอย่ำง
ยั่งยืน และเหมำะสมมำกขึ น    ปตท. จึงได้ทบทวน  แนวทางการป ิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.  (PTT Supplier Sustainable 
Code of Conduct: SSCoC) และประกำศใช้เป็นครั งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 โดยก ำหนดเนื อหำและขอบเขตให้อยู่ภำยใต้
ข้อก ำหนด ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท. ให้ควำมส ำคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี  

1. จริยธรรมทำงธุรกิจ   
2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม    
3. ควำมปลอดภัย    
4.  กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม  

2. การบริหารจัดการผู้ค้าอย่างย่ังยืน:  
ปตท. มีกำรประเมินควำมเส่ียงและผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแล (Environment, Social, และ 

Governance/Economics: ESG) และควำมเสี่ยงต่อผู้ซื อ (Buyer Risk) ของกลุ่มงำนสินค้ำและบริกำรของ ปตท. ทั งหมด โดยผลจำก
กำรประเมินจะน ำมำใช้จัดกลุ่มและแบ่งระดับในกำรบริหำรผู้ค้ำ เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่ม Strategic/Critical 2. กลุ่ม Key และ    3.
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กลุ่ม Managed เรียงตำมล ำดับควำมรุนแรงและผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ น โดยผู้ค้ำในแต่ละประเภทจะได้รับกำรบริหำรจัดกำรตำม
ควำมเหมำะสม  โดยผู้ค้ำที่อยู่ในกลุ่ม Strategic  จะได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเข้มข้นเพิ่มเติมจำกกลุ่มอื่น กล่ำวคือ ผู้ที่ต้องกำร
เข้ำร่วมเสนอรำคำเมื่อมีกำรประมูลสินค้ำหรือบริกำรกลุ่มงำน Strategic จะต้องตอบแบบประเมินกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainability Performance Assessment) และหำกผลกำรประเมินคะแนนไม่ถึงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจะต้องจัดท ำแผนงำนและ
กรอบเวลำในกำรปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan) ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดและส่งมำพร้อมกับเอกสำรกำรประมูล   ทั งนี  
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ำตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม 

3. การพัฒนาศักย าพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง:  
 ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนศักยภำพของบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่ส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนให้กำร
ด ำเนินกำรทั งหมดนี สัมฤทธิ์ผล    ปตท. จึงใหค้วำมส ำคัญในกำรพฒันาศักย าพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหำร 
และพนักงำนภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม  ผ่ำนกำรจัดอบรม ส่ือควำม รวมถึงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถปุระสงคด์้ำนควำมยั่งยืนสู่กำรบรหิำรจัดกำรผูค้้ำ   
 นอกจำกนี  ปตท. ได้สร้ำงควำมพร้อม และส่ือควำมให้แก่ผู้ค้ำควบคู่กันไป  เพื่อให้มกีำรเตรียมกำรในกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนธุรกิจของตนให้เป็นไปตำมแนวทำงควำมยั่งยืน หรือ แนวทำงกำรปฏบิัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ ปตท. (PTT Supplier 
Sustainable Code of Conduct) ที่ ปตท. ได้ประกำศใช ้

เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมรู้ระหว่ำง ปตท. กับผู้ค้ำ และพัฒนำศักยภำพของผู้ค้ำให้พร้อมสนับสนุน
ควำมส ำเร็จของ ปตท. ทั งในด้ำนผลกำรด ำเนินกำร ควำมต่อเนื่องในกำรท ำธุรกิจ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ในปี 2558 
ปตท. ได้จัดงำนสัมมนำผู้ค้ำ (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) ทั งหมดจ ำนวน 9 ครั ง  โดยเป็นกำรจัดงำนของ
แต่ละหน่วยธุรกิจ/สำยงำน จ ำนวน 8 ครั ง ดังนี  

 

กลุ่มผู้ค้า วันที่จัดงาน 

ผู้ค้ำของธุรกิจหล่อล่ืน 30 มีนำคม 2558 

ผู้ค้ำของฝ่ำยวิศวกรรมและบริกำรเทคนิคตลำดพำณิชย์และ
ต่ำงประเทศ 

30 มีนำคม 2558 และ 18 ธันวำคม 2558 
 

ผู้ค้ำของโรงแยกก ำซธรรมชำติ จ.นครศรีธรรมรำช 18 มิถุนำยน 2558 

ผู้ค้ำของระบบท่อส่งก ำซธรรมชำติ 2 กรกฎำคม 2558 

ผู้ค้ำของโรงแยกก ำซธรรมชำติ จ.ระยอง 6 ตุลำคม 2558 

ผู้ค้ำของฝ่ำยวิศวกรรมสถำนีบริกำร ธุรกิจน  ำมัน 16 ตุลำคม 2558 

ผู้ค้ำของหน่วยงำนก ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) 22 ธันวำคม 2558 

และงำนสมัมนำผู้ค้ำหลักจำกทุกหน่วยงำนทีด่ ำเนนิกำรจัดหำพัสดุให้ ปตท. 1 ครั ง เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2558 

โดยในกำรจดัสัมมนำผู้ค้ำของ ปตท.  จะมีกำรส่ือควำม ถ่ำยทอดทศิทำงกำรด ำเนินงำน กำรจัดกจิกรรมที่มีควำม
เหมำะสมตำมกลุ่มผู้ค้ำ โดยมหีัวข้อกำรส่ือควำมและกำรจัดกิจกรรมสัมมนำที่ผ่ำนมำในปี 2558 ดังนี  

 กำรส่ือควำมทิศทำงกำรด ำเนนิธุรกิจของ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท.   
 กำรส่ือควำมนโยบำยและทิศทำงกำรจัดหำพัสดุ ปตท. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 กำรส่ือควำมกำรจัดหำ กำรบริหำรจัดกำรผูค้้ำ และกำรบริหำรองคก์รอย่ำงยั่งยืน 
 กำรส่ือควำมกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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 กำรส่ือควำมงำนทะเบียนผูค้้ำ ปตท. (PTT AVL) 
 กำรจัดกิจกรรมกลุ่ม ท ำกิจกรรมรว่มกันระหว่ำงพนักงำนจดัหำ และผู้ค้ำ ให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ 

เพื่อน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น ตลอดจนเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิด
เป็นควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป 

 กำรจัดท ำ workshop กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน ESG ให้แก่ผู้ค้ำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่
อุปทำนอย่ำงแท้จรงิ 

 
ปตท. ก ำหนดให้ผู้ที่จะเข้ำร่วมเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรท ำงำน

และกำรใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะในกำรท ำงำนที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัยอำชี
วอนำมัยและสภำพแวดล้อม  ให้ระมัดระวังในกำรท ำงำนเป็นพิเศษ  ทั งนี  ปตท. จะจัดให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของผู้ค้ำ เพื่อ
ประเมินถึงศักยภำพในกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี พนักงำนของ
บริษัทผู้ค้ำต้องผ่ำนกำรเข้ำอบรมกำรปฏิบัติตนและด ำเนินกำรในพื นที่กำรท ำงำนของ ปตท. และปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดในกำร
เข้ำท ำงำนในเขตปฏิบัติงำนซ่ึงมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติตนตำมแต่ละลักษณะงำนไว้  

ปตท. มีกำรจัดท ำทะเบียนผูค้้ำ (PTT Approved Vendor List; PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงำนจัดหำพัสดุด้วย
วิธีประมูล โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้มั่นใจว่ำภำยใต้กระบวนกำรก ำหนดกลุ่มงำนและขั นตอนหรอืวิธีกำรในกำรคัดเลือกผู้ค้ำเพื่อ
ขึ น ทะเบียนผู้ค้ำกับ ปตท. นั น จะได้ผูค้้ำที่มปีระสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบสินค้ำ/บริกำรได้ตรงกบัควำมต้องกำรขององค์กร และ
ส่งเสริมควำมเป็นพนัธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่ำงยั่งยนื โดยในปี 2558 นี  มีผูค้้ำที่ได้รบักำรอนุมัติใหข้ึ นทะเบียนผู้ค้ำ ปตท. 
แล้วทั งสิ นจ ำนวน 294 บริษทั จำก 29 กลุ่มงำน 

เพื่อให้กำรจดัท ำทะเบียนผูค้้ำของ ปตท. เปน็ไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ     ปตท. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
คุณสมบัติของผู้ค้ำที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ นทะเบียนผูค้้ำในแต่ละกลุ่มงำน โดยคุณสมบัติเบื องต้นของผู้ค้ำจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี  

1. ผู้ค้ำจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ งงำนของ ปตท. หรือส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรฐั  
2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจำกกลุ่มงำนใดในทะเบียนผูค้้ำของ ปตท.  จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ นทะเบียนผู้ค้ำฯ 

กับ ปตท.  ในกลุ่มงำนนั นๆ ในช่วงระยะเวลำ 5 ปี นับถดัจำกวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจำกเป็นผู้ละทิ งงำน
ของ ปตท. หรือส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับเข้ำเป็นผู้ค้ำในทะเบียนผูค้้ำ ปตท. จนกว่ำจะมี
หนังสือแจง้แสดงหลักฐำนกำรยกเลิกกำรถูกเพิกถอน  

3. ผู้ค้ำจะต้องเข้ำใจ และรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยัง่ยืนของผู้ค้ำ ปตท. (PTT Supplier Sustainable 
Code of Conduct: SSCoC) 

นอกจำกหลักเกณฑ์ในเบื องต้นแล้ว    ปตท. ยังประเมินคุณสมบัติผู้ค้ำในด้ำนกำรด ำเนินงำน และด้ำนแนว
ทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำควบคู่กันไปด้วย  

หลังจำกที่ผู้ค้ำส่งมอบสินค้ำ/บริกำรในแต่ละงวดงำนแล้ว    ปตท. จะท ำกำรประเมินผู้ค้ำพร้อมทั งแจ้งผลกำร
ประเมินให้แก่ผู้ค้ำทรำบถึงข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในกำรด ำเนินงำน เพื่อที่ผู้ค้ำจะได้รับทรำบและพิจำรณำน ำไปปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนของผู้ค้ำเอง (Supplier Development) ให้ดียิ่งขึ นไป  

 นอกจำกนี ในกำรจัดหำพัสดุ ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้ำในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจำรณำข้อมูล
กำรจัดหำที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปตท. มีกำรจัดหำสินค้ำจำกท้องถิ่นมำกกว่ำร้อยละ 90 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ รวมถึงส่งเสริมให้มีกำร
จัดหำสินค้ำจำกในพื นที่ที่สถำนประกอบกำร ปตท. ตั งอยู่เป็นหลัก ซ่ึงก่อให้เกิดกำรสร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจของ
ไทย  อีกทั ง ยังเป็นกำรส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชน   
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9.1.3.1.6 พนักงาน 

(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงาน” แล้ว) 

9.1.3.2  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธมินุษยชนสากล   
ปตท. ก ำหนด ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของ ปตท. ทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศที่ ปตท. เข้ำไปลงทนุ และเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครดัตำมหลัก
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน โดยถือเปน็ส่วนหนึ่งของกำรปฏบิัติงำน และไม่สนบัสนุนกจิกรรมที่เป็นกำรละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสำกล  

ปตท. เป็นผู้น ำและส่งเสริมบริษัทในกลุ่มให้น ำหลักสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนกลุ่ม 
ปตท. โดย ปตท. ได้เข้ำเป็นภำคีของ United Nations Global Compact (UNGC) ตั งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2555 อันเป็นกำรประกำศ
เจตนำรมณ์ที่จะน ำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน กำรรักษำส่ิงแวดล้อม และกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันในระดับสำกล มำเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อควบคุม และป้องกันควำมเส่ียงด้ำนสิทธิมนุษยชน  รวมถึงใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำก ำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อเป็นองค์กรที่ดีของสังคม  มีควำมรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ   ปัจจุบัน 
บริษัทในกลุ่มปตท. ที่เข้ำร่วมเป็นภำคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 
อนึ่ง ข้อมูลกำรด ำเนินกำรในปี 2558 ในเรื่องนี ปรำกฏอยู่ในรำยงำนควำมยั่งยืนปี 2558 แล้ว 

9.1.3.3  ข้อพพิาทท่ีส าคัญกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ปรำกฏอยู่ใน “ข้อพิพำททำงกฎหมำย” ซ่ึงเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรประจ 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 ี2558 (Corporate Sustainability Report 2015) เพื่อส่ือสำรนโยบำย แนวทำงกำรบริหำร

จัดกำร รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and 
Gas Sector Disclosure (OGSD) รุ่นที่ 4 (G4) ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้กำรเปดิเผยข้อมูลมีควำมเหมำะสมและ
เฉพำะเจำะจงกับธุรกิจมำกขึ น นอกจำกนี  ปตท. จัดให้มีกำรสอบทำนข้อมูลในรำยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 
เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลมคีวำมถูกต้อง ควำมโปร่งใส และเชื่อถือได้ และมีเป้ำหมำยให้มีกำรด ำเนนิกำรต่อเนื่องทุกปี ทั งนี  ปตท. 
จัดส่งรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2558  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซตข์อง 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
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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
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  และผู้เกี่ยวข้องสำมำรถท ำกำรนัด
หมำย (Company Visit) เข้ำพบผูบ้ริหำร ปตท. เพื่อสอบถำมข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรด ำเนนิกิจกำรได้ตลอดเวลำ 
สรุปกิจกรรมหลักปี 2557- ปี 2558 ดังนี  

 
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ปี 2557 
(จ านวน) 

กิจกรรม 
ปี 2558 
(จ านวน) 

Roadshow ต่ำงประเทศ 12 9 
Roadshow ในประเทศ 9 10 
Analyst meeting 4 4 
Credit Rating Review 4 4 
Company Visit / Conference call 65 79 

ทำง e-mail / โทรศัพท ์ 8-10 ครั งต่อวัน 8-10 ครั งต่อวัน 
ร่วมกิจกรรมตลำดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงำนอืน่ๆ เพื่อ
พบนักลงทุน 

3 3 

น ำนักลงทุนสถำบันพบผูบ้ริหำรและเยี่ยมชมกิจกำร 4 5 

น ำนักลงทุนรำยย่อยพบผู้บรหิำรและเยี่ยมชมกิจกำร งดกิจกรรมเนื่องจำกเกิด ก ำหนดจดั 1 ครั ง  
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เหตุกำรณ์ชุมนุมทำง
กำรเมือง   

(2 รุ่น) 
(18-19พฤศจิกำยน) 

กิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู ้ 14 16 

 ทางอ้อม: ปตท. มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ผลกำรด ำเนนิงำน 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 ควำมคบืหน้ำของกำรด ำเนนิงำน และโครงกำร
ต่ำงๆ รวมทั งให้บริกำรตอบค ำถำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสำธำรณชนอย่ำง
ต่อเนื่อง ในปี 2557 - ปี 2558 มีกำรด ำเนินกจิกรรม สรุปได้ ดังนี  

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ปี 2557 
(จ านวน) 

กิจกรรม 
ปี 2558 
(จ านวน) 

ทำง e-mail  08 144 
ข่ำวแจก / ภำพข่ำว 237 316 

กำรแถลงข่ำว 38 28 
น ำส่ือมวลชนเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำน ทั งในประเทศและต่ำงประเทศ 10  9 
กำรให้กำรต้อนรับ / ใหข้้อมูลกับหน่วยงำนที่มำเยี่ยมชม / ดูงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ 

30 คณะ  
(เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทาง

การเมือง ) 
55 คณะ 

9.1.4.3 การแจ้งขอ้ร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำว/ เบำะแส ทั งภำยในองค์กรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจำกภำยนอกโดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์  / โดยทำงโทรศัพท์ /  โดยหนังสือแจ้ง /  โดยทำง E-mail แจ้ง
หน่วยงำน ฝ่ำยผู้ลงทนุสัมพันธ์  ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิัท  ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร หรือศูนยบ์ริหำรค 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

http://www.pttplc.com/
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ติดต่อทรำบ และมีกำรติดตำมในภำยหลังอีกครั งหนึ่งโดยสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ Contact Center 
ทั งนี ผู้บริหำรติดตำมสำรสนเทศทั งหมดเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อติดตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและน ำกลับมำใช้เป็นแนวทำง
ปรับปรุงกระบวนกำร สินค้ำ และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย  ทั งนี  ในปี 2558   มีข้อค ำถำม 
ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวม 145,975 เรื่อง  โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง บัตร PTT Blue Card บัตรเครดิตพลังงำนNGV 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 2558 ไม่พบ
ข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมที่มีนัยส ำคัญ และสอบสวนแล้วมีควำมผิดจริง    

 
9.2  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  การประเมินผลกรรมการ การป มนิเทศกรรมการ 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 งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ปตท. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ปตท. มีควำมชัดเจน
มำกยิ่งขึ น  และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฎิบัติและเป็นไปตำมหลักกำรและแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสำหกิจปี2552 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  ดังนั น ในปัจจุบัน 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. โดยในปี 2558 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องได้แก่ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร เพื่อให้เป็นปัจจุบันมำกขึ นด้วย    

ทั งนี  คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง  ทั ง  5  คณะ  มีบทบำทหน้ำที่และกำรด ำเนินกำร  ดังนี  

9.2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีหนว่ยงำนบัญชีและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน

มำประชุมร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำร ปตท.ทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำร ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบ
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ต่องบกำรเงินรวมของ ปตท. และบริษัทย่อย  รวมทั งสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำ
ขึ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ   ทั ง
ข้อมูลทำงกำรเงิน  และไม่ใช่กำรเงิน  ด ำเนินกำรบนพื นฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน  และสม่ ำเสมอด้ย 

คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติจัดตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด มีจ ำนวนอย่ำงน้อย  3 คน ทั งนี   ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559  
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  

 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 
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 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 แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั งผู้สอบบัญชีด้วย 

 ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีกระบวนกำรรับและก ำกับดูแลกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 กรณีที่กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในเรื่องใดหรือกำรปฏิบัติงำนอื่นใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม

จ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผู้เช่ียวชำญเฉพำะเรื่อง ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. เพื่อพิจำรณำให้มีกำรเชิญหรือด ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญเฉพำะเรื่องด้วยค่ำใช้จ่ำยของ ปตท. ได้ 

 เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในที่พบว่ำมีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำ ส่ัง ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ให้แจ้งต่อ
ผู้บริหำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำส่ังให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. ด ำเนินกำรแก้ไข 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั ง ทั งนี  ต้องมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 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 2558 มีกำรประชุม 17  ครั ง (ปกติ 12 ครั ง และนัดพิเศษ 5 ครั ง) โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำร
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกและหน่วยงำนบัญชีในกำรสอบทำนงบกำรเงินทุกไตรมำส  

ทั งนี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

*หมำยเหต:ุ  ปตท. เข้ำข่ำยรัฐวิสำหกิจ ตำมค ำนิยำมใน พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มำตรำ ๔ ซ่ึง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔ มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๔๒ ก ำหนดว่ำ ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.)  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสดงควำมเหน็ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปของรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
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9.2.1.2 คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัตจิัดตั งคณะกรรมกำรสรรหำ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร ปตท. 3 คน 

ทั งนี  ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปนี  

หมำยเหตุ    
 1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557  
 2. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557  
                     3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 
โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 ในปี 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำให้เปน็ปจัจบุันมำก
ขึ น ดังนี  

1. ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำ กรรมกำร ปตท. เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 
2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รบักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรใหม่ เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง (จำกกำรลำออก หรือครบ

วำระ) เพื่อเสนอคณะกรรมกำร ปตท. หรือทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น เพื่อด ำเนินกำรแต่งตั ง  โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เปน็ประโยชน์ต่อ ปตท. รวมทั งไม่มีกรณีผลประโยชนข์ัดแย้งกบั 
ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั งคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนนิธุรกิจ
ของบรษิัท 

3. พิจำรณำเสนอชื่อกรรมกำร เพื่อท ำหน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง  โดยพิจำรณำตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
เฉพำะเรื่อง คุณสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของกรรมกำร   ที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัตหิน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำแต่งตั ง  ยกเว้น คณะกรรมกำรสรรหำ ซ่ึงคณะกรรมกำร ปตท. จะเป็นผู้พิจำรณำ
แต่งตั ง 

4. มีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร ปตท. โดยตรงตำมบทบำทหน้ำที่และคณะกรรมกำร  ปตท. มีควำม
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ และจัดใหม้ีกำรรำยงำนผลเพื่อรำยงำนผลให้คณะกรรมกำร 
ปตท. ทรำบ และเปดิเผยในรำยงำนประจ ำป ี

6. เปิดเผยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย 

 
 ทั งนี   ได้ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำร  ดังนี  

1. คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ตำมกฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั งสอดคล้องกับกลยุทธ์และกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  และก ำหนดวิธีกำรเสนอรำยช่ือผู้มี
คุณสมบัติ  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ  กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
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ทั งนี  คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร ไว้ว่ำ กรรมกำรแต่ละคนต้องมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพที่จ ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของ ปตท. 
ควรประกอบด้วยผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนธุรกิจพลังงำนปิโตรเลียมอย่ำงน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำยอย่ำงน้อย 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบัญชีและกำรเงินอย่ำงน้อย 1 คน (Board Composition) 

2. คณะกรรมกำรสรรหำสรุปผลกำรสรรหำและเสนอช่ือผู้มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำร ปตท. พร้อมเหตุผล
ประกอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. 

3. คณะกรรมกำร ปตท.พิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมรำยช่ือที่คณะกรรมกำรสรรหำน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ
แต่งตั งเป็นกรรมกำรหรือเพื่อเสนอรำยช่ือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั งเป็นกรรมกำรต่อไป  โดยรำยช่ือบุคคลที่มีควำม
เหมำะสม จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ เพื่อเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย   

ในปี 2558 มีกำรประชุม 5  ครั ง โดยกรรมกำรสรรหำทุกท่ำนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั น เข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน และ
เลขำนุกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ 

ทั งนี  คณะกรรมกำรสรรหำได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำแล้ว 

9.2.1.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั งคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร 

ปตท.  3 ท่ำน  ทั งนี  ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน  ดังรำยช่ือต่อไปนี  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 
1.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม * ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
2.  นำยวัชรกิติ วัชโรทัย   กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยสมชัย สัจจพงษ์ กรรมกำร กรรมกำร  

โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หมำยเหตุ : 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 
      *นายอารีพงศ์ฯ ลาออกจากการเป็นกรรมการต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 

 2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย    ด ารงต าแหนง่กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแตวั่นที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 3. นายสมชัย สัจจพงษ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้
เป็นปัจจุบนั และรัดกุมมำกขึ น  ดงันี  
 1. ก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือ วิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  รวมทั งพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
ส ำหรับกรรมกำร และ กรรมกำรเฉพำะเรื่อง ต่อคณะกรรมกำร ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2   พิจำรณำเสนอแนวทำงกำรประเมินผลและค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต่อ
คณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

3   รับทรำบและใหข้้อเสนอแนะเรื่องกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและระดับงำน รวมทั งกำรประเมินผลและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ผูบ้ริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

4. มีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร ปตท. โดยตรงตำมบทบำทหน้ำที่และคณะกรรมกำร ปตท. มีควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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5  ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และจัดให้มีกำรรำยงำนผลเพื่อรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี  

6  เปิดเผยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
7 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย 

 
 ในปี 2558   มีกำรประชุม 1 ครั ง โดยกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทุกท่ำนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั น เข้ำร่วมประชุม
ครบทุกท่ำน และเลขำนุกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ทั งนี  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนแล้ว 

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 1 กุมภำพันธ์ 2559  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.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ    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  
 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ   ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ตัง้แต่วันที่ 26 กันยายน 2558 
โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
ในปี 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้

เป็นปัจจุบนัมำกขึ น ดงันี  
1. เสนอแนวปฏบิัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
3. ดูแลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
4. ทบทวนแนวทำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏบิัติของสำกลปฏิบัติ และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
5. มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดขีอง ปตท.ใหค้ณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ ปตท. 
6. มอบนโยบำยและแนวปฏบิัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรควำมยั่งยืน (Sustatinability Management : SM)  

ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม(Corporate Social Responsibility : CSR) 
7. ก ำหนดนโยบำยให้ ปตท. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปตท. และ

กำรเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
8. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำน SM และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำร ปตท.  
9. วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติของ ปตท. 
ในปี 2558 มีกำรประชุม 4 ครั ง โดยกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดทีุกท่ำนทีด่ ำรงต ำแหน่งอยูข่ณะนั น เข้ำร่วมประชุมครบ

ทุกท่ำน และเลขำนุกำรบรษิัทปฏบิัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
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ทั งนี  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีแล้ว 

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 1 กุมภำพันธ์ 2559  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี   

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1. นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3. นำยชวลิต พิชำลัย  กรรมกำร กรรมกำร 
โดยมรีองกรรมการผู้จดัการใหญก่ลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเปน็ Chief Risk Officer (CRO) ท าหน้าที่เลขานุการ 

หมำยเหตุ   1.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็น 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558 แทน นายครุุจิต นาครทรรพ  ซึ่งลาออกจากการเป็น 
     กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจกิายน 2556 

 3.  นายชวลิต พิชาลัย ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558    
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ในปี 2558 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร

ให้เป็นปัจจุบนัมำกขึ น เป็นดงันี  
 ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
 ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 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  

    พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อคดิเหน็วำระที่มีภำระผูกพันในระยะยำว  มีควำมซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีควำมเสี่ยงที่
อำจส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ ก่อนที่จะน ำเสนอวำระนั นๆ ต่อคณะกรรมกำร ปตท 

 ประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั ง 
 ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำย  
 ทั งนี  กำรสอบทำนระบบบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนักตรวจสอบ

ภำยใน   
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โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร มีกำรประชุม4 ครั ง โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ส่วน
ใหญ่ทีด่ ำรงต ำแหน่งอยูข่ณะนั น เข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏบิัตหิน้ำที่
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร แล้ว 

9.2.2  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำร ปตท . ในกำรประชุมครั งที่  9/2558 เมื่อวันที่  25 กันยำยน 2558  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล

คณะกรรมกำร ปตท. ที่ได้ใช้ประเมินในปี 2557 ทั ง 4 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั งคณะ / แบบประเมินผล
คณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) / แบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั งคณะ)    ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้ประเมินคณะกรรมกำร ปตท. 
ประจ ำปี 2558  โดยได้มีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมบำงรำยกำร ได้แก่ กำรขอให้คณะกรรมกำรระบุหลักสูตร หรือควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำน ที่กรรมกำรต้องกำรอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้สำมำรถจัดหำหลักสูตรเพื่อตรงควำมต้องกำรของกรรมกำรแต่ละท่ำนอย่ำงชัดเจน 
โดยแบบประเมินผลทั 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)  
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั งคณะ ในภำพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่
จัดท ำได้ดีเยี่ยม/เหมำะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 94.96% 

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 98.70% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)   ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับ
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมกำร
ประเมินตนเอง 
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 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) รวมจ ำนวน 6 หัวข้อ 
เห็นว่ำกรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจ ำ  คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  เท่ำกับ 99.13%   

4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)   ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบำย
คณะกรรมกำร (Board Policy)/  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของ
คณ ะก รรม ก ำร  (Board Practices)/   ก ำร จั ด เต รี ยม แล ะด ำ เนิ น ก ำรป ร ะ ชุ ม  (Board Meeting) 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั งคณะ) ทั ง 4 คณะ รวมจ ำนวน 4 หัวข้อ 
เห็นว่ำ  ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ/เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ดังมีรำยละเอียด ดังนี  

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ  98.96%  
4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 100.00% 
4.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 97.22% 
4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 99.31% 

5. การประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    
  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 2558 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ครั งที่ 10/2558 วันที่ 15 ตุลำคม 2558  มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผล
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) แบบประเมินผล
รำยบุคคล (ประเมินไขว้) และแบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ  ซ่ึงมีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)  และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั งที่ 12/2558 วันที่ 15 ธันวำคม 2558  มีมติ
เห็นชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ประจ ำปี  2558  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 

 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 3.78 

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  

 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม  คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 3.94  

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  /  บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  /  
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ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชี  /  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร  /  กำรรำยงำน  /  กำร
รักษำคุณภำพ  โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน / 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ /  2 
= ปฏิบัติบำงครั ง / 1 = ยังไม่ปฏิบัติ สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ อยู่ในเกณฑ์
ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย  เท่ำกับ  3.88 

   
อนึ่ง บริษัทจะท ำกำรวิเครำะห์หัวข้อของกำรประเมินผล เพื่อมำพัฒนำ/ปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป เช่น ในหัวข้อกำรมี

ส่วนร่วมในกำรวำงแผนงำน สืบทอดต ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง ที่ประชุมคณะกรรมกำรควรพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินกำร เช่น 
ในวำระกำรเสนอแต่งตั งผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ซ่ึงเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำร ขอให้ฝ่ำยจัดกำรน ำเสนอผู้บริหำรที่
เป็น candidate อย่ำงน้อย 2-3 ท่ำน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของ candidate แต่ละท่ำนก่อนกำรพิจำรณำแต่งตั ง เป็นต้น 

9.2.3  การป มนิเทศกรรมการ (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 ำเนนิธุรกิจข อง 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 
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12. หนังสือ PTT The S-Curve Story 
13. วำรสำรหุ้นกู ้
14. วำรสำรบ้ำนเรำ (PTT Spirit) 
15. บทควำม แฉ ควำมจริง…แปรรูปรัฐวิสำหกิจ 
16. PTT WAY OF CONDUCT 
17. FACT SHEET 
18. PLLI 
19. PTT Technology and Innovation Mangement Operating System 

ในปี 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  น ำเสนอข้อมูล ปตท.  โดยบรรยำยชี แจงให้กับ
กรรมกำรใหม่เกี่ยวกับนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ำเสนอภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำร
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. ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93) มีประวัติได้เข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) แล้ว 
โดย ปตท.ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรให้กรรมกำรพิจำรณำเข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
และสถำบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงกำรจัดผู้เชี่ยวชำญ บริษัทที่ปรึกษำ น ำเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ส ำหรับธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ (In-house Briefing) ประมำณไตรมำสละ 1 ครั ง รวมทั งจัดให้คณะกรรมกำรได้ดูงำนจำก
หน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม  ท ำให้เกิดมุมมองควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท.  

ในปี 2558 มีกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ ดังนี  

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์

- Board Briefing 
- สัมมนำ เรื่อง บทบำทและหน้ำทีก่รรมกำรรัฐวิสำหกิจ ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) (5 มิ.ย. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “แนวทำงกำรจดัตั งบรรษทัวิสำหกิจแห่งชำติ” (13 ก.ค. 58) 
- เข้ำร่วม  PTT Group  CG Day 2015 (25 ส.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
- สัมมนำ Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 

practices, IOD (14 ต.ค. 2558) 
- สัมมนำ Thailand's 6th National Conference on Collective Action against Corruption 

“Anti-Corruption in Thailand:  Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ต.ค. 
2558)  
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รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

 นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 18/2015) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Board Briefing 
- สัมมนำ เรื่อง บทบำทและหน้ำทีก่รรมกำรรัฐวิสำหกิจ ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  (5 มิ.ย. 2558) 
  -   สัมมนำ PTT Group AC Forum 2015 (6 ก.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
 

 นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย  

- Board Briefing 
- เข้ำร่วม  PTT Group  CG Day 2015 ( 25 ส.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
- สัมมนำ Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 

practices, IOD (14 ต.ค. 2558)  

 นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม -  Board Briefing 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558)  

 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  - Board Briefing 

 นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 
- Board Briefing 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 

 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 

- Board Briefing 
- สัมมนำ PTT Group AC Forum 2015 (6 ก.ค. 2558) 
- *หลักสูตร Financial Statements for Directors  (FSD29/2015) สมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (ระหว่ำงอบรม) 
- สัมมนำ Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 

practices, IOD (14 ต.ค. 2558)  
- สัมมนำหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD (17 พ.ย. 2558) 

 นำยวิชัย อัศรัสกร 

- Board Briefing 
- สัมมนำ เรื่อง บทบำทและหน้ำทีก่รรมกำรรัฐวิสำหกิจ ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) 
- สัมมนำ Re-energizing Growth  through Better Governance สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (18 มิ.ย. 2558) 
- สัมมนำ PTT Group AC Forum 2015 (6 ก.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “แนวทำงกำรจัดตั งบรรษทัวิสำหกิจแห่งชำติ” (13 ก.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 
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รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่น 7 ปี 2558  

สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (ระหว่ำงอบรม) 
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 212/2015) สมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) (ระหว่ำงอบรม) 
- สัมมนำ Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 

practices, IOD (14 ต.ค. 2558) 
-  สัมมนำ CG Forum 4/2015- Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force 

for Business Sustainability”  ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และ IOD (28 ต.ค. 2558) 

 พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), Role of the Nomination 
& Governance Committee  Program (RNG 7/2015) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทัไทย (IOD)  

- Board Briefing 
- รับฟังบรรยำย “แนวทำงกำรจัดตั งบรรษทัวิสำหกิจแห่งชำติ” (13 ก.ค. 2558) 
- เข้ำร่วม  PTT Group  CG Day 2015 ( 25 ส.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 

 สมชัย สัจจพงษ ์
(แต่งตั งมผีลวันที่ 1 พ.ย. 2558 ) 

- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่

 นำยดอน วสันตพฤกษ ์

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 117/2015), Role of the Nomination 
& Governance Committee  Program (RNG 7/2015) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทัไทย (IOD)  

- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่น 6 ปี 2558  
สถำบันวิทยำกำรพลังงำน 

- รับฟังบรรยำย “แนวทำงกำรจัดตั งบรรษทัวิสำหกิจแห่งชำติ” (13 ก.ค. 2558) 
- Board Briefing 
- เข้ำร่วม  PTT Group  CG Day 2015 ( 25 ส.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
 -   สัมมนำ Briefing on International Anti-Corruption... International cases and practices,  
      IOD (14 ต.ค. 2558) 

 นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ
(แต่งตั งมผีลวันที่ 22 เม.ย. 2558 ) 

- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่
- Board Briefing 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
- สัมมนำ Thailand's 6th National Conference on Collective Action against Corruption 
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รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

“Anti-Corruption in Thailand:  Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ต.ค. 
2558) 
 

 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์
- Board Briefing 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 

 นำยชวลิต พิชำลัย 
(แต่งตั งมผีลวันที่ 18 ส.ค. 2558 ) 

- ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่
- Board Briefing 
- เข้ำร่วม  PTT Group  CG Day 2015 ( 25 ส.ค. 2558) 
- รับฟังบรรยำย “บทบำทของกรรมกำรในกำรสร้ำง Ethics เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร” 

โดย PwC (28 ส.ค. 2558) 
-    สัมมนำหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD (17 พ.ย. 2558) 

 นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช  
  (แต่งตั งมีผลวันที่ 10 ก.ย. 2558 ) 

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) สมำคม 
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD)   

-      Board Briefing 
-     เข้ำร่วม  PTT Group  CG Day 2015 ( 25 ส.ค. 2558) 
- สัมมนำ Briefing on International Anti-Corruption... International cases and 

practices, IOD (14 ต.ค. 2558)  
- สัมมนำ Thailand's 6th National Conference on Collective Action against Corruption 

“Anti-Corruption in Thailand:  Sustaining the Momentum” จัดโดย IOD (16 ต.ค. 
2558)  

- สัมมนำ CG Forum 4/2015- Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force 
for Business Sustainability”  ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
และ IOD (28 ต.ค. 2558) 

- สัมมนำหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD (17 พ.ย. 2558) 

นอกจำกนี  ฝ่ำยจัดกำรยังได้น ำเสนอข้อมูลที่ส ำคัญ เช่น กำรด ำเนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจต่ำงๆ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
กำรจัดซื อน  ำมันและกำรขำยก ำซ และสถำนกำรณ์รำคำน  ำมันในตลำดโลก เป็นต้น โดยจัด เป็นกำรประชุมน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำร (Board Briefing 2558)  อีกด้วย 

 การตรวจเยี่ยมการด าเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. /การศึกษากิจการพลังงาน  

ปตท.  มีนโยบำยที่จะจัดให้มีกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำน ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั งในประเทศ
และต่ำงประเทศให้กับกรรมกำรเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจธุรกิจยิ่งขึ น สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่ได้รับมำ
ช่วยในกำรพิจำรณำเรื่องพลังงำนของ ปตท. และของประเทศได้  

ในปี 2558  กำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ของคณะกรรมกำร ปตท. ดังนี  
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1.  กำรเดินทำงไปตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำน ของบริษัทกลุ่ม ปตท. กำรศึกษำกิจกำรพลังงำน รวมทั ง   
กำรพบปะ แลกเปลี่ยนควำมเห็นกับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทน  ำมันแห่งชำติอื่น และองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนพลังงำนใน
ต่ำงประเทศ ณ สำธำรณรัฐอิตำลี สำธำรณรัฐมอลตำ และรัฐสุลต่ำนโอมำน  ดังนี  

• กำรศึกษำงำน Expo Milano 2015 สำธำรณรัฐอิตำลี  Theme งำน “Feeding The Planet, Energy for Life”  โดย
ได้รับข้อมูลควำมรู้ว่ำทุกประเทศทัว่โลก ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ เนื่องจำกแหล่งพลังงำนที่ใช้
กันอย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบันส่วนมำกเป็นพลังงำนประเภทใช้แล้วหมดไป ดังนั นพลังงำนทำงเลือกต่ำง ๆ เช่น พลังงำ
แสงอำทิตย์ พลังงำนลม หรือพลังงำนชีวภำพ จึงเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ ส ำหรับกำรจัดนิทรรศกำรของแต่ละประเทศ ได้มี
กำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มำใช้ในกำรจัดแสดง ซ่ึงประเทศไทยควรน ำมำประยุกต์ใช้ 
  • กำรพบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้บริหำรของบริษัท  Eni S.p.A. 
- บริษัท  Eni S.p.A. เป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำติของสำธำรณรัฐอิตำลี ด ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ถือหุ้นโดย
รัฐบำลอิตำลีร้อยละ 30 และมีธุรกิจเกี่ยวข้องใน 85 ประเทศทั่วโลก โดยมีพนักงำน 82,300 คน   
- Eni S.p.A. น ำเสนอข้อมูลภำพรวมบริษัท กลยุทธ์ในแต่ละหน่วยธุรกิจของปี 205-2018 โดยมุ่งเน้นกำรลดต้นทุน และ
พัฒนำประสิทธิภำพ และสร้ำงผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่ำงยั่งยืน   
- มีกำรหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน รับทรำบถึงกลยุทธ์ของ Eni ในกำรด ำเนินธุรกิจพลังงำน และหำรือ   
แนวโน้มกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์รำคำพลังงำนที่ลดลง รวมทั งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบทบำทของ  
LNG ซ่ึงจะเป็นพลังงำนส ำคัญในอนำคตอีกด้วย 

• กำรพบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้บริหำรของ มหำวิทยำลัยมอลต้ำ (University of Malta) และสถำบัน
มหำสมุทรระหว่ำงประเทศ (International Ocean Institute: IOI) ที่สำธำรณรัฐมอลตำ  
- มหำวิทยำลัยมอลต้ำ (University of Malta) ปัจจุบันมี 14 คณะ และมีนักศึกษำต่ำงชำติประมำณ 750 คน จำก 82 
ประเทศทั่วโลก และได้ร่วมมือกับ สถำบันมหำสมุทรระหว่ำงประเทศ ( International Ocean Institute: IOI) ซ่ึงเป็น
สถำบันที่ตั งขึ นตั งแต่ พ.ศ.2515 ด ำเนินงำนตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรศึกษำกฎหมำยทะเล เพื่อส่งเสริม
กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรใช้พื นที่ทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั งกำรหำแนวทำงป้องกันและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมทำงทะเล โดยร่วมกันจัดหลักสูตรที่น่ำสนใจ คือ Master of Arts in Ocean Governance ซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ วิจัย กำรจัดกำรทำงทะเล และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- ได้รับทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรเตือนภัยต่ำง ๆ โดยดูจำกกำร เปลี่ยนแปลงทำงทะเล 
ตลอดจนตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี ยังได้รับทรำบเกี่ยวกับระบบกำรศึกษำใน
เบื องต้น ซ่ึงสำมำรถน ำมำปรับใช้กับสถำบันวิทยสิริเมธี   และโรงเรียนก ำเนิดวิทย์ ได้ 

• กำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจและพบปะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่พนักงำนของ บริษัท PTTEP Oman 
Company Limited (PTTEP Oman)  
- PTTEP Oman เป็นบริษัทลูกของบริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (ปตท. สผ.) ณ รัฐสุลต่ำน
โอมำน   
 - ได้รับทรำบภำพรวมของกำรใช้พลังงำนของรัฐสุลต่ำนโอมำน  
 - กำรด ำเนินธุรกิจของ PTTEP Oman ซ่ึงก่อตั งมำแล้วเป็นเวลำ 13 ปี โดยมีพนักงำนของ ปตท.สผ. ที่  secondment 
ประมำณ 12 คน มีกำรด ำเนินโครงกำรโอมำน 44 เพื่อผลิตน  ำมันดิบและคอนเดนเสท 
  อนึ่ง กำรเดินทำงครั งนี  ถือเป็นกำรให้ขวัญและก ำลังใจกับพนักงำนที่ต้องท ำงำนในต่ำงแดน รวมทั ง      
ท ำให้คณะกรรมกำรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้พัฒนำกำรท ำธุรกิจของ ปตท. และบริษัทกลุ่ม ปตท. ต่อไป 
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นโยบำยในกำรส่งเสริมให้กรรมกำรได้เพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับทิศทำงกำรใช้พลังงำนของประเทศต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนั น 
ท ำให้คณะกรรมกำรได้ศึกษำเปรียบเทียบกับกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนพลังงำนของประเทศไทย รวมทั งเปิดโอกำสให้กรรมกำรได้
ติดตำมข้อมูลและควำมก้ำวหน้ำในธุรกิจพลังงำน พร้อมทั งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชำญจำกบริษัทพลังงำนชั นน ำระดับ
โลกในต่ำงประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในกำรขยำยกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่ำงประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในอนำคต โดยข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงที่คณะกรรมกำรได้รับจำกกิจกรรมนี  จะมีส่วนช่วยให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจพลังงำนในระดับโลกได้เป็นอย่ำงดี และจะช่วยในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่
เหมำะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป  

นอกจำกนี  คณะกรรมกำร ปตท. ยังได้มีโอกำสไปเข้ำร่วมงำนเปิดสถำนีบริกำรน  ำมันครบวงจร PTT Life Station แห่ง
แรก เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชำ และในเมืองหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติให้แน่นแฟ้น  และยงัเตรียมพร้อมกำรก้ำวสู่เออีซี ปลำยปี 2558 นี ได้เป็นอย่ำงดี อันจะน ำมำซ่ึง
กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนร่วมกันในระยะยำวต่อไป  นอกจำกนี  คณะกรรมกำรยังได้มีโอกำสพบปะผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทใน
กลุ่มซ่ึงมีส ำนักงำนอยู่ในประเทศนั นๆ  เพื่อหำรือ ดูกิจกำร ร่วมกันแก้ไขปัญหำ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรพิจำรณำกลยุทธ์ของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ต่อไป 

 
 ทั งนี  ในปี 2558 คณะกรรมกำรยังได้ตรวจเยี่ยมกิจกำรภำยในประเทศ ดังนี  
  1.  คณะกรรมกำร ปตท. เฝ้ำทูลละอองพระบำทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระ

รำชด ำเนินทรงเปิด “โครงกำรป่ำในกรุง”  ถนนสุขำภิบำล 2  เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร  ซ่ึงโครงกำรป่ำในกรุง จะช่วยสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ กระตุ้นให้คนเมืองหลวง ได้รับรู้ถึงควำมส ำคัญ และร่วมมือร่วมใจในกำรรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ให้คงอยู่คู่
แผ่นดินไทยอย่ำงยั่งยืน 

  2. คณะกรรมกำร ปตท.เยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนกำรก่อสร้ำงโรงเรียนก ำเนิดวิทย์และสถำบันวิทยสิริเมธี อ ำเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยองในเดือนมกรำคม 2558 และเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2558 ได้ เฝ้ำทูลละอองพระบำทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดโรงเรียนก ำเนิดวิทย์และสถำบันวิทยสิริเมธี ซ่ึงเป็น
สถำบันกำรศึกษำที่ด ำเนินงำนโดยกลุ่ม ปตท. บนพื นที่รวมขนำด 900 ไร่ เน้นกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นผลิตบุลคำกรที่มีคณุภำพระดับโลก และทรงเปิด โครงกำรป่ำวังจันทร์ ของสถำบันปลูก
ป่ำ ปตท. ที่ตั งภำยในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงเป็นโครงกำรที่ท ำขึ น เพื่อสร้ำงห้องเรียนธรรมชำติขนำดใหญ่ 

  3. คณะกรรมกำร ปตท.  เข้ำร่วมชมนิทรรศกำรมหัศจรรย์ไม้เมืองหนำว ครั งที่ 5 “ทิวลิปบำนที่ระยอง” ซ่ึงจัดขึ นใน
ระหว่ำงวันที่ 8-17 เมษำยน 2558 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

 

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  
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-  คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  
(1)   ถือหุ้นไม่เกิน 0.5%  ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดใน ปตท.  บรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อำจ

มีควำมขัดแย้ง โดยให้นบัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวข้องด้วย  
(ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หมำยถึง บคุคลตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย)์ 

(2)  ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน/พนักงำน/ลูกจ้ำง/ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของ ปตท.  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน 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 ที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ผูป้ระเมนิรำคำทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ 
 กรณีผู้สอบบัญชี:  ห้ำมทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน: มูลค่ำรำยกำรเกิน 2 ล้ำนบำทตอ่ป ี

 ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ/ทำงธุรกิจ (ใช้แนวทำงในท ำนองเดียวกับข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง
กันของตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รำยกำรทีเ่ป็นธุรกรรมปกต ิ
รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริกำร และรำยกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลือ 
ทำงกำรเงิน 

 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 บุคคลที่ถือว่ำเข้ำข่ำยไม่อิสระ 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.  ต้องเปดิเผยควำมสัมพันธ์
ดังกล่ำวของกรรมกำรรำยนั นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 
56-2) ของ ปตท. และหำกต่อมำ ปตท. จะเสนอกรรมกำรอิสระนั น เพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง  ปตท. 
จะต้องเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ในวำระเลือกตั งกรรมกำรด้วย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัแต่งตั งขึ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง ปตท.  
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(6)  ไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเปน็อิสระได ้
(7)  กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำม (1) – (6) อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ปตท. ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีควำมขัดแย้ง โดย
มีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได ้

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. ผู้ถือหุ้น และผูถ้ือหุ้นรำยย่อยต่อคณะกรรมกำร ปตท.  และ/

  หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่แล้วแต่กรณี 
 (2) ให้ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ปตท. ที่พึงปฏิบตัิ รวมทั งใหค้วำมคิดเห็นตำม

 บทบำทและหน้ำทีข่องกรรมกำรอิสระที่พึงปฎบิัติเพื่อประโยชน์ตอ่  ปตท.   ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรำยย่อย  
 (3) สอบทำนให้ ปตท. ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักรรมกำรอิสระ 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/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพื่อให้กำรแบ่งแยกหน้ำที่ในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยของ ปตท. และกำรบริหำรงำนประจ ำของ ปตท. ออกจำกกัน และ

เพื่อให้กรรมกำรท ำหน้ำที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปตท. จึงก ำหนดให้ประธำน
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เปน็คนละบุคคลกันเสมอ ประธำนกรรมกำรต้องคอยสอดส่องดูแล
กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน 
โดยให้เป็นหน้ำทีข่องประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำร 

ปัจจุบันประธำนกรรมกำร ปตท. เป็นกรรมกำรอิสระ มีภำวะผู้น ำสูง ท ำหน้ำที่ดูแลกรรมกำรมิให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลของฝ่ำย
บริหำร โดยท ำหน้ำที่ใหผู้้เข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง 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 รวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อย่ำงเป็นธรรม  
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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
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   

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 
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บทบำทของเลขำนุกำรบริษทัจะมหีน้ำที ่
 -ส่งเสริมกำรปฎิบัตหิน้ำทีข่องกรรมกำรบริษัทและผูจ้ัดกำรใหญ่ 
 -รับผดิชอบงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท (Compliance) 
 -จัดท ำระบบควบคุมภำยใน (Internal Control)  

บทบำทของผู้ถือหุน้ จะมหีน้ำที ่
 -เลือกและตรวจสอบกำรปฎิบัตหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรของบรษิทั 
 -ร่วมก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิัท 

กำรแบ่งกลุ่มงำนในกำรบรหิำรจดักำรแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 •  ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย 

- ระดบัส ำนักงำนใหญ ่(Corporate Center) มุ่งเน้นด้ำนกำรก ำกับดแูล และ Share service โดยก ำหนดนโยบำย
กลุ่ม ปตท.ให้มคีวำมสอดคล้อง 

- ระดับแกนน ำกลุ่ม (COO/ BG) มีบทบำทในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด เพื่อที่จะมุง่สู่กำรปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ สร้ำงพลังร่วม 

 • ระดับปฏิบัติกำรในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ Business Unit และ บริษัทภำยใต้ Business Unit มุ่งปฏบิัติงำนในธุรกิจตนเองให้
 เป็นเลิศ  บรรลุผลส ำเร็จ น ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลของกลุ่มปตท. ไปบูรณำกำรร่วมกับกำรปฏิบัติกำรของหน่วยงำนของ
 ตนใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 กำรบริหำรจดักำรระดับองค์กร (Corporate Level) และระดับปฏบิตัิกำร (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 ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์ 
 • หลักกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 • หลักปฏิบตัิกำรต่อต้ำนทจุริต ก ำกับโดยคณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บรหิาร    

ในปี 2558 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 42 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 7 
บริษัท) ดังนั น ปตท. จึงได้ให้ควำมส ำคัญและก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้ำงให้เกิดพลังร่วม
และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วยกำรเสนอแต่งตั งให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของ ปตท. ไปเป็น
กรรมกำรในบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อก ำกับดูแลให้บริษัทดังกล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบำยของ 
ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั งนี  วัตถุประสงค์ของกำรเสนอบุคคลเพื่อไป เป็น
กรรมกำรในบริษัทอื่นมีดังนี  
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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
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 1กุมภำพันธ์ 2559 
ปตท. มีผู้บริหำรอยู่ในบัญชีรำยช่ือ 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.)  

นอกจำกนี  คณะกรรมกำรยังมีมติก ำหนดแนวปฏิบัติหลักกำรกำรไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของผู้บริหำรบริษัทกลุ่มปตท. 
โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรได้มีมติให้ถือหลักกำรดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ อีกด้วย 

 
9.5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูล ายใน   

9.5.1  ระบบการควบคุม ายใน        
ปตท. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นให้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่

ครอบคลุมทุกกิจกรรมและในหลำยมิติอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อ  
1. Operational Excellence – ให้มีกำรกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล รวมถึงกำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลด ควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล และกำรทุจริต  
2. Reporting –  ให้กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนอื่นๆ ที่จัดท ำขึ นเพื่อใช้ภำยในและภำยนอกองค์กร เป็นไปอย่ำง

ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ 
3. Compliance –ให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนขององคก์ร รวมทั งกำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรก ำหนดขึ นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงเคร่งครัด 
ปตท. ก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนควบคุมภำยในเพื่อด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของ

องค์กร โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินผล และกำรรำยงำน
เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของ ปตท. ในภำพรวม ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
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ควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ซ่ึงก ำหนดให้หัวหน้ำหน่วยงำนทั งรำชกำรและรัฐวิสำหกิจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละครั ง ทั งนี  คณะกรรมกำร ปตท. ได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคมุภำยใน ซ่ึงจัดท ำขึ นโดยฝ่ำยบริหำรและ
ส ำนักตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีโดยมีสำระส ำคัญ ดังนี   

 ( ) ส าพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
ในภำพรวม ปตท. มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในที่ดี มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหำรได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม  เป็น
ตัวอยำ่งที่ดี (Role Model)  และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี    

- ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม  (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักมำตรฐำนสำกล 
รวมถึงกำรเปิดเผยเกี่ยวกับกำรขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจกำรขององค์กร (Conflicts of Interest)  เพื่อป้องกันกิจกรรมที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี 
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. เป็นบริษทัทีเ่จรญิเติบโตอย่ำงยั่งยนื (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบรษิัทพลงังำนไทยข้ำมชำติ
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 
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10. ปฏิบตัิต่อเงื่อนไขสัญญำที่มตี่อเจำ้หนี อย่ำงเคร่งครัด โปรง่ใส และเท่ำเทียมกัน 
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
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 2558 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 2558 คณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรมีส่วนได้เสียในระดับกรรมกำร และเช่นเดียวกับผู้บริหำรระดับสูงได้ด ำเนิ นกำร
จัดท ำแบบรำยงำนดังกล่ำวประจ ำปีครบทุกรำย และจัดส่งให้เลขำนุกำรบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั งท ำส ำเนำส่งประธำน
คณะกรรมกำร ปตท. และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและก 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 
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อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดำห์ก่อนวันปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษัทจะท ำหนังสือแจ้งกรรมกำร ผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลทีไ่ม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และห้ำมซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน  ส ำหรับงบไตรมำส 
และ 60 วัน ส ำหรับงบประจ ำปี (ตั งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ)  คือ ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน   เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ  (Insider Trading)  ทั งนี  ในปี 2558 กรรมกำรและ
ผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  มีกำรแจ้งกรรมกำรและผู้บริหำร จ ำนวน 4 ครั ง คือ ห้ำมซื อ/ขำย/โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่ำง
วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 (งบปี 2557)  (2) ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2558 (งบไตรมำสที่ 
1 ปี 2558)  (3) ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม ถึงวันที่ 14  สิงหำคม 2558 (งบไตรมำสที่ 2 ปี 2558)  (4) ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 
16 พฤศจิกำยน 2558 (งบไตรมำสที่ 3 ปี 2558) 

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ปี 2557 และปี  2558  

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ ณ 3  ธ.ค.
2557 

ณ 3  ธ.ค.
2558 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

2.  นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

4.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

5.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลมิสุข – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

6.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

8.  นำยวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

9.  พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

10.  นำยสมชัย  สัจจพงษ์ – – – กรรมกำรแต่งตั งใหม่  ตั งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกำยน 2558 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

11.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ – – – ( ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ปี 2557 และปี  2558  (ต่อ)  

หมำยเหตุ  :   คู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะของกรรมกำรไม่มีกำรถือหุ้น  ยกเว้น  กรรมกำร ล ำดับที่ 13 

รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการท่ีครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2558 

 

12.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ – – – กรรมกำรแต่งตั งใหม่ ตั งแต่วันที่ 22  
เมษำยน 2558 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

13.  นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 130,800 – – (ในปี 2558 มีรำยกำรโอนหุ้น ปตท.  
ให้คู่สมรส  จ ำนวน 130,800 หุ้น  
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2558) 

คู่สมรส – 130,800 – – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ  – – – – 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ ณ 3  ธ.ค.
2557 

ณ 3  ธ.ค.
2558 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

14.  นำยชวลิต  พิชำลัย – – – กรรมกำรแต่งตั งใหม่   
ตั งแต่วันที่ 18 สงิหำคม 2558 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

15.  นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช  – – – แสดงข้อมูลไว้ในตำรำงกำรถือหลักทรพัย์ 
ของผู้บริหำร ปตท. 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 
หมายเหตุ ณ 3  ธ.ค.

2557 
ณ 3  ธ.ค.
2558 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  นำยคุรุจติ นำครทรรพ – N/A N/A ลำออก  เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2558 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

2.  นำยทวำรัฐ สูตะบุตร – N/A N/A ลำออก  เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2558 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  60,000 N/A N/A พ้นวำระจำกกรรมกำรเนื่องจำกหมดวำระ 
กำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ตำมสัญญำจ้ำง  

มีผลวันที่ 10 กันยำยน 2558 
คู่สมรส 2,000 N/A N/A – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ  – – – –  
4.  นำยรังสรรค์  ศรีวรศำสตร์   – N/A N/A ลำออก  เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2558 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร ปี 2557 และปี 2558  

ล าดับ ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ 
ณ 3  ธ.ค.
2557 

ณ 3  ธ.ค.
2558 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 
1.  

 
นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช 56,000 

 
 
 

25,000 (31,000) เข้ำรับต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่  ตำมสัญญำจ้ำง ตั งแตว่ันท่ี 10 กันยำยน 
2558 
(ในปี 2558 มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้นปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่ม 10,000 หุ้น 
- ขำยหุ้นออกบำงส่วน  จ ำนวน   41,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ 

– – – – 

2.  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต 25,500 25,500 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ 

– – – – 

3.  นำยสรัญ  รังคสิร ิ 0 0 – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ 

– – – – 

4.   นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์ 4,334 4,334 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ 

– – – – 

5.  นำยชวลิต พันธ์ทอง 0 0 – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ 

– – – – 

6.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร 101,900 101,900 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ 

– – – – 

7.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 0 0 – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ 

– – – – 

8.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 20,500 22,500 2,000 (ในปี 2558 มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่ม 2,000 หุ้น) 

คู่สมรส 2,300 3,800 1,500 (ในปี 2558 มีรำยกำรซื อหุ้น  ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่ม จ ำนวน 2,100 หุ้น 
- ขำยหุ้นออกบำงส่วน จ ำนวน  600 หุ้น) 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ปี 2557  และปี 2558  (ตอ่) 

ล าดับ ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ 
ณ 3  ธ.ค.
2557 

ณ 3  ธ.ค.
2558 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

9.  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน ์ N/A 0 – ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2558 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรส N/A 120,200 - (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558)  
 

 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

10.  นำยนพดล  ปิ่นสุภำ N/A 13,600 – ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2558  
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรส N/A 50,800 – 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

11.  นำยกฤษณ์ อิ่มแสง N/A 10,000** N/A *ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ณ วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2559 
**ข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2559 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ  

– – – – 

12.  
นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย N/A 0 – ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่  ปฏิบัติงำน Secondment  

บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ วันท่ี 22 
ตุลำคม 2558  
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรส N/A 10,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ  – – – – 

13.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ  2,000 2,000 – ปฏิบัติงำน Secondment ใน บมจ.ไออำร์พซีี  
ตั งแตว่ันท่ี 1 ตุลำคม 2556 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ  

– – – – 

14.  นำยอธิคม  เติบศริ ิ 0 0 – ปฏิบัติงำน Secondment ใน บมจ.ไทยออยล์ ตั งแต่
วันท่ี 1 ตุลำคม 2557   
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ  

– – – – 

15.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ 0 0 – ปฏิบัติงำน Secondment ใน บมจ.พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล  ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2557  
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภำวะ  

– – – – 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ปี 2557  และปี 2558 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ 
 ณ 3  ธ.ค.
2557 

 ณ 3  ธ.ค.
2558 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 
16.  นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  41,000 41,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2558) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ  

– – – – 
17.  นำยสัมฤทธิ์ ส ำเนียง* N/A 7,000** – *ผู้บริหำรแต่งตั งใหมม่ีผลตั งแต่วันท่ี 1  มกรำคม  

    2559   
** ข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ ณ  วันท่ี 1 มกรำคม 2559 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ  

– – – – 

หมายเหตุ : คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น  ยกเว้น  ผู้บริหาร ล าดบัที่ 8,  9,  10 และ 12  

 
การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2557 และ ปี 2558  

ล าดับ 
 ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 3  ธ.ค.
2557 

ณ. 3  ธ.ค. 
2558 

จ านวนหุ้น 
เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

1.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  60,000 N/A* – 
* หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตำมสัญญำจ้ำง มีผล  
วันท่ี 10 กันยำยน 2558  
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในปี 2558 ช่วงที่อยู ่
ในต ำแหน่ง ) 

คู่สมรส 2,000 N/A* – – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ  – – – – 

2.  นำยสุรงค์  บูลกุล 118,183 N/A – เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2558 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในปี 2558 ช่วงที่อยู ่
ในต ำแหน่ง ) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ  

– – – – 

3.  นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ 63 N/A – เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2558 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในปี 2558 ช่วงที่อยู ่
ในต ำแหน่ง ) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

– – – – 

4.  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท ์ 44,108 N/A – เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2558 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในปี 2558 ช่วงที่อยู ่
ในต ำแหน่ง ) 

คู่สมรส 11,300 N/A – – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

5.  นำยสรำกร กุลธรรม 45,400 
 
 

N/A (1,000) เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2558 
 (ในปี 2558 มีรำยกำรขำยหุ้น ปตท. ดังนี  
- ขำยหุ้นออกบำงส่วน  จ ำนวน 1,000 หุ้น 

คู่สมรส 11,000 N/A 2,000 (ในปี 2558 มีรำยกำรซื อหุ้น ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่ม จ ำนวน    2,000 หุ้น 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2557 และ ปี 2558  (ต่อ)  

หมำยเหตุ : 1.  คู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะของผู้บริหำรไม่มีกำรถือหุ้น  ยกเว้น  ผู้บริหำร ล ำดับที่ 1,  4,  5  และ  6 

  2.  กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสำมัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และ 
       พนักงำนบริษัทในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จ ำนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุน่ที่ 1 
       (PTT-W1) จ ำนวน 40,000,000 หนว่ย เสนอขำยในปี 2548 และใช้สิทธิครั งสุดท้ำย วันที่ 31 สิงหำคม 2553 และรุน่ที่ 2 (PTT-W2)  
       จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2549 และใช้สิทธิครั งสุดท้ำย วนัที่ 28 กันยำยน 2554 ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ นแล้ว และ 
       ยังไม่มีกำรขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่ 

 
(7)  การยื่นบัญชแีสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินตอ่ ปปช. 
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 39 

ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมกำร และผู้บริหำรสูงสุดในนติิบคุคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่ำร้อย
ละ 50 มีหน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะต่อคณะกรรมกำร ปปช. 
ทุกครั งที่เข้ำรับต ำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีที่ด ำรงต ำแหนง่ และเมื่อพ้นจำกต ำแหน่ง 1 ปี โดย ปตท. จะมหีนังสือแจง้เตือนกรรมกำรและ
ผู้บริหำรสูงสุดตำมเวลำที่ก ำหนด 

(8)  การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสยีในที่ประชุม 
คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในเรื่องในกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ทุกครั ง ประธำนกรรมกำร

จะแจง้ต่อทีป่ระชุมเพื่อขอควำมรว่มมือกรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ว่ำในระเบียบวำระ
ใดที่กรรมกำรเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมกำรแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ควำมเห็นใด ๆ ในปี 2558 มี
กำรแจ้งต่อ ประธำนกรรมกำรฯ จ ำนวน 17 วำระ  (กำรประชุมรวม  16 ครั ง)  

(9)  การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีใ่นกำรพิจำรณำและสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนของ ปตท. โดยเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ  

( 0)  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจ   
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล

กิจกำร เพื่อให้ ปตท. มีกำรรณรงค์ส่งเสริมควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงจริงจงั โดยได้จัดตั ง

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 
6.  นำยประมินทร์ พันทวีศักดิ ์ 0 N/A – เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2558 

ปฏบัิติงำน Secondment ใน บจ.ฟีนอล ตั งแต่วันท่ี 1 
ตุลำคม 2555 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในปี 2558 ช่วงที่อยู ่
ในต ำแหน่ง ) 

คู่สมรส 300 N/A – – 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

ล าดับ 
 ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 3  ธ.ค.
2557 

ณ. 3  ธ.ค. 
2558 

จ านวนหุ้น 
เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 
7. 7 นำงสำวพรรณนลิน 

มหำวงศ์ธิกุล* 
28,812 N/A 2,000 *ปฏิบัติงำน Secondment ใน บมจ. ปตท. ส ำรวจและ 

ผลิตปิโตรเลียม  มีผลตั งแตว่ันท่ี 1 ม.ค.  2559 
 (ในปี 2558 มีรำยกำรซื อหุ้น ปตท. ดังนี  
- ซื อหุ้นเพิ่ม จ ำนวน  2,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

– – – – 
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คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซ่ึงมีผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน ก ำหนดแผนปฏิบัติ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. พร้อมทั งเป้ำหมำยประจ ำปี ซ่ึงได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำร ปตท.  เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติ รวมทั งช่วยด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมนโยบำย 
และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลำกหลำยในกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้อง  โดยในปี 2558  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 2558  มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวม 4 ครั ง ตำมปฏิทินกำรประชุม
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงน้อยไตรมำสละครั ง เพื่อก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนของ ปตท.  รวมทั งงำนด้ำนกิจกรรม
เพื่อสังคมและกำรส่ือควำมของ 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. ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ฯลฯ  โดย 
ปตท. ได้จัดท ำแบบประเมินทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท.  ส ำหรับหัวข้อทัศนคติควำมพึงพอใจต่อ 
ปตท. ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ ปตท. มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ในระดับมำกถึงมำกที่สุดรวมแล้ว
ประมำณร้อยละ 80   

 ปลำยปี 2558 คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปตท. ได้จัดท ำแบบสอบถำมผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรภำยใน เพื่อประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรส่ือควำมด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
พนักงำน ปตท. สรุปว่ำพนักงำนกว่ำร้อยละ 90 มีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดีในเรื่องเกี่ยวกับหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมทั งได้จัดท ำ CG E-learning ในระบบ Intranet เพื่อใช้เป็น
ส่ือส ำหรับให้ควำมรู้เรื่องหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และมำตรกำรต่อต้ำนคอร์
รัปชันแก่พนักงำนทุกคน และมีกำรวัดผลโดยกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อกำรพัฒนำกำรปลูก
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จิตส ำนึกและรณรงค์ส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่
ก ำหนดไว้ 

 จัดให้มีกำรอบรมหัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและต่อต้ำนคอร์รัปชันแก่พนักงำนที่เข้ำใหม่ผ่ำน
หลักสูตรกำรปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั งก ำหนดให้สอบวัดควำมรู้ในระบบ CG E-Learning โดยในปี 
2558 มีกำรจัดส่ือควำมในกิจกรรมดังกล่ำวรวม 4 รุ่น จ ำนวนรุ่นละ 60-80 คน    และมีกำรมอบคู่มือ 
CG ให้พนักงำนเข้ำใหม่ทุกคนได้ศึกษำและลงนำมรับทรำบ เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน
ตำมหลักกำรCG และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  

 จัดกำรอบรมหลักสูตร “Fundamental Practice for Company Secretary Program” ให้แก่พนักงำนใน
กลุ่ม ปตท. โดยมีครอบคลุมถึงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน บทบำท
หน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและน ำไปปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม ผ่ำนกำรบรรยำยโดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิทั งภำยในและภำยนอก เช่น 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เป็นต้น 

 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 

 เกม  “CG Millionaire Challenge” ถู กจัดท ำขึ น ในรูป แบบ เกมใน ระบบ  PTT Intranet โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ควำมรู้ด้ำน CG ผ่ำนกำรไขปริศนำของตัวละครในด่ำนต่ำงๆ ตำมจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจของ 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”ิ 
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 A = Accountability “ยึดถือควำมถูกต้อง” 
 C = Creation of Long-term Value “สร้ำงมูลค่ำเพิ่มระยะยำวให้องค์กร” 
 T = Transparency “ควำมโปร่งใสตรวจสอบได”้  

ปตท. ไดจ้ัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้กบับรษิัทในกลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี  
–   กำรแต่งตั งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี กลุ่ม ปตท. 
–   กำรจัดงำน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมส ำคัญประจ ำปี  เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่

กำรด ำเนินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. 6 บริษัท 
ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ GPSC เพื่อน ำเสนอกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของกลุ่ม ปตท. และส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรน ำ
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยนิทรรศกำรและเกมสันทนำกำรที่
ให้ควำมรู้  กำรเสวนำแสดงวิสัยทัศน์โดยผู้บริหำรสูงสุดเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นของผู้น ำองค์กร กำร
แสดงละคร ฯลฯ โดยตัวแทนพนักงำนจำกทั ง 6 บริษัท   ทั งนี มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จำกหน่วยงำน
ภำยนอกไปร่วมงำนด้วย ได้แก่ ผู้แทนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมำคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย  รวมทั งคู่ค้ำของกลุ่ม ปตท., ผู้บริหำรกลุ่ม ปตท., พนักงำน ซ่ึงได้รับทั งควำมรู้และควำม
ประทับใจในควำมสำมัคคีร่วมมือร่วมใจของผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำนที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูก
จิตส ำนึกที่ดีในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน ทั งนี  ในปี 2558 กลุ่ม ปตท. โดยมี ปตท. เป็นเจ้ำภำพจัด
งำนในช่ือ “PTT Group CG Day 2015 : Shade of Sharing … Passing the Power Forward” ภำยใต้
แนวคิด  ร่วมส่งต่อพลังควำมดี ย่ิงดี ย่ิงให้ ยิ่งยั่งยืน เพื่อให้บุคลำกรของกลุ่ม ปตท. ทุกคนร่วมกันท ำ
หน้ำที่เป็นเครือข่ำยในกำรส่งต่อพลังควำมดีไปยังทุกภำคส่วน ซ่ึงกลุ่ม ปตท. เชื่อมั่นว่ำ ด้วยพลังแห่ง
ควำมดีที่ทุกคนร่วมมือกัน จะน ำพำให้สังคมของเรำเป็นสังคมที่ขำวสะอำดอย่ำงยั่งยืน 

(  )  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  
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 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 
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 จัดอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ระบบ CG E-Learning เป็นต้น 
รวมทั งมีกำรจัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน
ซ่ึงจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 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 
 ในปี 2558 ปตท.ได้ประกำศนโยบำย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกำล เพื่อเป็นกำร
สร้ำงมำตรฐำนที่ดีในกำรปฏิบัติงำน โดยมุ่ งหวังให้บุคลำกรทุกระดับปฏิบัติงำนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และเป็นกำรตอกย  ำกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดย โดยได้จัดท ำหนังสือแจ้งหน่วยงำนและจัดท ำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ในพื นที่ส ำนักงำนของ ปตท. 
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 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฎิบัติ 
- คณะกรรมกำร ปตท. มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน 
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 

- คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีหน้ำที่ก ำหนดและทบทวนนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน ให้
ข้อเสนอแนะ แนวทำง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
เป็นประจ ำทุกปี 

- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร มีหน้ำที่ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันและ
ทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมำะสม   

- ผู้บริหำรก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชันในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรคอร์รัปชัน ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและมำตรกำรต่ำงๆ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง รวมทั งส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

- ปตท. มีกำรควบคุมภำยในซ่ึงสำมำรถลดและควบคุมควำมเส่ียงในกำรปฏิบั ติ  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 
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- 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 ำเกี่ ยวกับกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

- ปตท. จัดให้มีข้อก ำหนดว่ำด้วย “กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต” เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนและแจง้เบำะแสกำรทุจริตต่อหน้ำที่ (Whistleblowing) ให้มีควำม
เหมำะสมและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั งองค์กร อีกทั งมีมำตรกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรม
แก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลเบำะแสที่เกี่ยวข้องด้วย โดย Whistleblowing จะ
เป็นเครื่องมือในแง่ของกำรเป็นสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและเป็นช่องทำงในกำรปรำบปรำมกำร
ทุจริต เนื่องจำกจะช่วยแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงทีก่อนที่ปัญหำนั นจะบำนปลำยและอำจเกิดผลกระทบ
ต่อภำพพจน์และฐำนะทำงกำรเงินขององค์กรอย่ำงรุนแรงในภำยหลังได้ โดยพนักงำน ปตท. ทุกคน
สำมำรถท ำหน้ำที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนควำมผิดปกติ เพื่อสร้ำงควำม
โปร่งใส 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 ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั งจำกปัจจัย

ภำยในและภำยนอก โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
และต้องมีควำมเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงทั งองค์กรที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำม และ
มีกำรประเมินควำมเส่ียงในระดับปฏิบัติกำร ส ำหรับควำมเส่ียงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำน
คณะกรรมกำรจัดกำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
กำรปฏิบัติงำนนั นๆ ทั งนี มีกำรจัดตั งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในท ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซ่ึงมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำน (Functional Description) ของทุกหน่วยงำน  
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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
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำมประเมินผลอย่ำงเพียงพอ ทั งกำรสรรหำ  กำรก ำหนดค่ำตอบแทน  หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรส่ือสำร เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของปตท. มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

ในกรณีที่ ปตท. มีกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดั งกล่ำว 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
โดยในปี 2558 ได้ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอ SSHE moment เป็นวำระประจ ำวำระแรกของกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ทุกครั ง
อีกด้วย  รำยละเอียดสำมำรถศึกษำจำกหัวข้อ SSHE เกรำะป้องกันควำมควำมสูญเสียเพื่อควำมยั่งยืนของสังคมไทย และรำยงำน
ควำมยั่งยืนปี 2558 (Corporate Sustainability Report 2015)  

9.5.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)   
 ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมกำร ปตท.ในกำรจัดตั ง บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTICT) ขึ น  เพื่อเป็นศนูย์รวม
กำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ไอซีที) ของ ปตท. และบรษิัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย  ลดปริมำณงำนที่
ซ  ำซ้อน เพิ่มศักยภำพทำงด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนไอซีทีของแต่ละบริษทั ตลอดจนเพิ่มอ ำนำจต่อรองในกำรจัดหำของ ปตท. และ
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บริษทัในกลุ่ม ปตท.  โดย  PTTICT  สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพต่อเนื่อง เป็นก ำลังส ำคัญให้กบั ปตท. และบรษิัทใน
กลุ่ม ปตท. มำตลอดระยะเวลำ 10 ปี 
 คณะกรรมกำร ปตท. ยังได้ด ำเนินกำรสนับสนุนให้ ปตท. ปรับปรุงโครงสร้ำงพื นฐำน (Infrastructure) ทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร และพัฒนำระบบสำรสนเทศสร้ำงนวัตกรรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรให้มีประสิทธิภำพทัดเทียมกับบริษัทชั นน ำของโลก อำทิเช่น กำร ปรับปรุง
ระบบส่ือสำรข้อมูลภำยใน ปตท. ให้เป็น High Speed Network ระดับ 10GBps พัฒนำระบบ Point Of Sale (POS) ของ ปตท. ให้
เป็นแบบ Cloud Service เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจต่ำงๆ ที่มีกำรขยำยสำขำและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เช่น ร้ำนกำแฟอเมซอน 
ร้ำนไก่ทอด TEXAS เป็นต้น   พัฒนำระบบ SAP โดยใช้ Global Template และ Global Platform ในกำรน ำระบบ SAP มำใช้งำน
เป็นระบบงำนหลักให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. สำมำรถลดระยะเวลำในกำรน ำระบบมำใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี  ลดควำมซ  ำซ้อนของ
ข้อมูลในกำรใช้งำนและเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรองรับกำรท ำงำนทั งภำยในและนอกประเทศ 
 นอกจำกนี  ปตท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบติดตำมกำรขนส่ง (In Vehicle Management System – IVMS) ช่วยในกำร
ติดตำมกำรขนส่งสินค้ำของ ปตท. ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรขนส่งได้เป็นอย่ำงดี  มีระบบเตือนภัยกรณีขับขี่ออกนอก
เส้นทำง  มหี้องควบคุมในกำรตดิตำมรถขนส่งเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ำของผู้ปฏิบัตงิำน  สำมำรถจัดท ำสรุปรำยงำน
ต่อผู้บรหิำรได้อย่ำงรวดเร็ว และยังได้คิดค้นนวัตกรรมใหมเ่พื่อสนับสนุนกำรรำยงำนผลต่ำงๆ เปน็ PTT Dashboard สำมำรถ
รองรับกำรติดตำมประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรประเมินแบบ State Enterprise Performance Appraisal (SEPA) เพื่อ
ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรชั นน ำอยำ่งเต็มภำคภูมิและเปน็บรษิัทพลังงำนเพื่อคนไทย (Pride and Treasure)  
 คณะกรรมกำร ปตท. ยังตระหนักและใหค้วำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเกบ็รักษำ
ข้อมูลทำงอิเลคทรอนิคส์  โดยได้ติดตำมและผลักดนักำรก่อสร้ำงศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่แลว้เสร็จพร้อมเปิดใช้งำนเมื่อวันที่ 2 
ก.ย. 58 ที่ผ่ำนมำ  มีกำรออกแบบด้วยมำตรฐำน Data Center ขั นสงูสุด (TIER IV) เป็นแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมทั งด ำเนินกำร
ขอกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยข้อมูลหรือ ISO/IEC270001 (Information Security Management System) มีกำรปรับปรุง
ควำมปลอดภัยระบบเครือข่ำย (Network Security) เพื่อยกระดับสู่ Digital Security มีกำรพัฒนำโปรแกรมควบคุมกำรน ำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ไมผ่่ำนกำรขึ นทะเบียนกำรอนุญำตให้ใช้งำนใน ปตท. มำเชื่อมต่อเข้ำกับระบบ LAN หรือ Wireless LAN ของ ปตท. 
ท ำให้เกดิควำมมั่นคงและปลอดภัยสูงสุด รองรับกำรก้ำวไปสู่ Digital Roadmap ในอนำคต  ปตท. ยังจัดให้มีกำรซ้อมแผนฉุกเฉนิ
ทำงด้ำน ICT เพื่อรองรบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องตำมมำตรฐำน ISO22301 (Business Continuity Management System) 
 นอกจำกนี ในปี 2558 คณะกรรมกำร ปตท. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อให้บริกำร
ควำมรู้ที่ได้เกบ็รวบรวมไว้อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบ PTT Learning Management System (LMS) ซ่ึงเป็นระบบเชื่อมโยงกำร
ก ำหนดหลักสูตรในกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน ปตท. ใหต้รงตำมต ำแหนง่งำน เป็นต้น  พัฒนำระบบ Knowledge 
Management (KM) บนเครือ่งสมำร์ทโฟนเพื่อให้บคุลำกรของ ปตท. สำมำรถค้นหำใช้งำนองคค์วำมรู้ของ ปตท. ได้อย่ำงรวดเร็ว 
และยังด ำเนนิงำนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน ปตท. ซ่ึงก ำหนดให้มี
กำรสอบทำนระบบสำรสนเทศทีใ่ช้ส ำหรับกำรบริหำรงำนและจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในและกำร Rollout IT Governance 
และ Way of Conduct (WoC) ไปยังบรษิัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้ทุกบรษิัทมีกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั งกลุ่มและ
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนทั งในและต่ำงประเทศอย่ำงครบถ้วน 

9.5.5 ระบบติดตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบ ายใน               
 ส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนขึ นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำม

เชื่อมั่น(Assurance) และให้ค ำปรึกษำ(Consulting) เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรมีกำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนขององค์กร  
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ส ำนักตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมทิศทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ (Business Strategic Direction) และควำมเส่ียงที่ส 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 

 การประเมินการควบคุม ายในด้วยตนเอง    
ปตท. มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน อย่ำงน้อยปีละครั ง โดยได้ก ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร

ปฏิบัติงำนตำมปกติของฝ่ำยบริหำร  ผู้ควบคุมงำน และผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องรวมทั งได้จัดให้มีกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วย
ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ในองค์กรแบบผสมผสำนดังนี  

 จัดท ำแบบประเมนิกำรควบคุมภำยในรำยบคุคล (Specific Questionnaire) ส ำหรับผู้บริหำรระดบัฝ่ำยขึ นไปที่
ปฏิบตัิงำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บริหำรที่ปฏิบัตงิำน Secondment บริษัทในกลุ่ม เพื่อประเมินกำร
ควบคุมภำยในทั งในระดบัองค์กรและระดับฝ่ำยงำน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Facilitated Workshop) เพื่อกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในระดับกิจกรรม มุ่งเน้น
กิจกรรมกำรควบคุมในกระบวนกำรท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของกระบวนกำรและมีกำรติดตำมโดยผู้บังคับบัญชำ 

ทั งนี ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลวิเครำะห์ สรุปผล และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองทั่วทั ง
องค์กร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในท ำหน้ำที่ในกำรกล่ันกรอง ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั ง
วำงแนวทำงให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี  นอกจำกนี ยังมีส ำนักตรวจสอบภำยในท ำ
กำรสอบทำนเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่มีควำมเพียงพอเหมำะสม และมีกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมี
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    

ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร สำยงำนกลยุทธ์องค์กรได้รับมอบหมำยให้ดูแลกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรประเมินกำรควบคุม
ภำยในของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูลกำรควบคุมที่ส ำคัญ (List of Key 
Control) ที่มีกำรรวบรวมข้อมูลค ำอธิบำยลักษณะงำน (FD) ค ำส่ังแต่งตั งคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน กรอบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล (COSO Internal Control Integrated 
Framework) รวมทั ง มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันตำมเกณฑ์ค ำถำมของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพื่อปรับปรุงพัฒนำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในให้แก่ผู้บริหำรระดับฝ่ำยขึ นไปที่ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงของ 
ปตท. และผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำน Secondment บริษัทในกลุ่ม ให้ค ำถำมในแบบประเมินครอบคลุมกิจกรรมตำมกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ และพัฒนำฐำนข้อมูลกำรควบคุมที่ส ำคัญเพิ่มขึ นเป็น 30 กระบวนกำรหลัก รวมทั งมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรตอบ
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แบบประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองเป็นแบบ Electronic (e-CSA)  เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถท ำกำรประเมินฯ และสำมำรถเรียกดู
รำยงำนผลกำรประเมินฯผ่ำนระบบ Intranet ได้ โดยในปี 2558 ได้มีกำรปรับปรุงค ำถำมกำรประเมินโดยเน้นที่กระบวนกำรจัดซื อ
จัดจ้ำง และนโยบำยต่อต้ำนทุจริต มีกำรหำรือกับหน่วยงำนเจ้ำของกระบวนกำรให้เป็นผู้ร่วมพิจำรณำควำมเพียงพอเหมำะสมของ
ค ำถำมในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเองซ่ึงช่วยสร้ำงควำมตระหนักรู้และส่งเสริมกำรท ำงำนที่สอดคล้องกันของทั ง
องค์กร เพื่อทุกหน่วยงำนด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงประเมินโดยผู้บริหำรและส ำนักตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ  ไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีของ 
ปตท.  ระบบกำรควบคุมภำยในของ ปตท. มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ 

 
9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี
บัญชีที่ผ่ำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 145,528,035 บำท  (หนึ่งร้อยส่ีสิบห้ำล้ำนห้ำแสนสองหมื่นแปดพันสำมสิบห้ำบำท) นอกจำกนี 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น (Non-audit fee) ที่มีสำระส ำคัญ เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดท ำ The  
Offering Memorandum of the Global Medium Term Notes Programme ค่ำตรวจรับรองงบกำรเงินที่ใช้ในกำรยื่นกรมสรรพำกร 
และค่ำตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ รวมจ ำนวน 11,378,086 บำท (สิบเอ็ดล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดสิบหก
บำท) 
 

9.7 การป ิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ 
 จำกผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ ปตท.  ที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้ท ำกำรส ำรวจและ
ให้คะแนนตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2558 ในภำพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"  และ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยภำพรวมและรำยหมวดสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทที่ท ำกำรส ำรวจทั งหมดในปี 2558 จ ำนวน 588 บริษัท 
และสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 ทั งนี  ผลส ำรวจดังกล่ำวพิจำรณำจำกข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยใน
ปี 2558 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจำกเกณฑ์กำรส ำรวจ ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ 

 ประธำนกรรมกำรปัจจุบนัเป็นกรรมกำรอิสระ จึงมีควำมเปน็อิสระในกำรมอบหมำยนโยบำยและก ำกับดูแลกำร
บริหำรงำนของ ปตท.  

 ปตท. ก ำหนดให้มจี ำนวนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ 
 เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จึงได้พิจำรณำเห็นชอบให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นกลำงและมีควำมน่ำเช่ือถือเป็นผู้สอบ
บัญชีของ ปตท. และน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั งและอนุมัติค่ำสอบ
บัญช ี

 จัดท ำ Agenda Base Meeting และน ำไปปฏิบัติเป็นวำระกำรประชุมของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน   โดยมีหัวข้อ QSHE / SPIRIT / CSR / CG Talk เพื่อเป็นช่องทำงกำรส่ือควำม CG และส่งเสริมกำร
กระตุน้เตือน กำรรณรงค์เรื่องกำรตระหนักถึงกำรท ำงำนอย่ำงมี CG ด้วย 

 ปตท. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติที่ส่งเสริมค่ำนิยม SPIRIT อย่ำงเป็นระบบและเช่ือมโยงกับกลไกต่ำงๆ ในองค์กร 
เพื่อเน้นกำรน ำค่ำนิยม SPIRIT ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีกำรจัดท ำ SPIRIT Norm เป็นบรรทัดฐำน  เพื่อ
เป็นกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนที่ช่วยสนับสนุน/กระตุ้นเตือนให้พนักงำนเป็น “คนเก่ง” และ “คนดี” มีพฤติกรรมกำร
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ท ำงำนที่สอดคล้องกับค่ำนิยม SPIRIT ซ่ึงผู้บริหำรเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรเป็น Role Model และ Coaching 
ให้กับพนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กำรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอ, มีกำรสื่อควำมอย่ำงชัดเจนตรงไปตรงมำ กำร
ให้ค ำปรึกษำชี แนะอย่ำงใกล้ชิด เป็นต้น ซ่ึงรวมถึงกำรถ่ำยทอดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีซ่ึงเป็นหนึ่งในค่ำนิยมองค์กรด้วย   

 กำรถ่ำยทอดค่ำนิยมสู่บรษิัทในกลุ่ม ปตท. ผ่ำนนโยบำยกลุ่ม ปตท. และก ำหนดใหค้่ำนิยม SPIRIT เปน็หนึง่ในแนว
ทำงกำรก ำกับดูแลบริษทัในกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) 

 กำรก ำหนดใหน้โยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เป็นหนึ่งในแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษทัในกลุ่ม ปตท. (PTT 
Way of Conduct) โดยมีกำรก ำหนดตัวชี วัดอย่ำงเป็นรปูธรรม เพื่อผลักดันกำรบริหำรจัดกำรบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีมำตรฐำน
และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถสร้ำงพลังร่วมได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรลงทุน รวมทั งเพื่อ
ผลักดันนโยบำยสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ รองรับกำรตรวจประเมนิต่อไป 

ตลอดปี 2558 ปตท. ได้ปฏบิัติตำมหลักกำรก 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  

 กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมกำรโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
 ข้อบังคับของ ปตท. ก ำหนดให้เลือกตั งกรรมกำรโดยวิธีคะแนนเสียงข้ำงมำก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจำกนี  ปตท. ได้ก ำหนดให้มีวิธีกำรอื่นในกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำโดยตลอด เช่น กำร
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยใช้สิทธิเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำรได้ล่วงหน้ำ     
เป็นต้น 

ทั้งนีจ้ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดงรายละเอียดในหมวด 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการ 
ปตท. แล้ว
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 0.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 
ปตท. จัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ประจ ำปี 2558 เพื่อเปิดเผยนโยบำยและผลกำรด ำเนินงำน

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีหน่วยงำนภำยนอกสอบทำนควำมครบถ้วน ถูกต้อง และควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล และ
สำรสนเทศที่มีกำรเปิดเผยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั งนี ได้ จัดส่งรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2558  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 

http://www.pttplc.com/
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  . การควบคุม ายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
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) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (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   

หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ ายใน 

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 เนื่องจำกเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่ำงดี ประกอบกับมีประสบกำรณ์ในงำนบัญชีกำรเงิน และงำนบริหำรควำมเส่ียงทำง
กำรเงินของ ปตท. ทั งในระดับธุรกิจและในภำพรวม จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้  ทั งนี  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ได้มีกำรพิจำรณำเห็นชอบกำรแต่งตั ง โยกย้ำย รวมทั งกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและควำมดีควำมชอบ
ประจ ำปีของผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ายใน 
นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร 
อายุ  58 ปี 
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 านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานกุารบรษิัท 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 านักตรวจสอบ ายใน รับผิดชอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทั งองค์กร รวมทั ง บริษัทในเครือ 
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 2. รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น 

ส ำหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 และ 2558 บริษทัมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้ถือหุน้  ดังนี     

 

บริษัท ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (สผญ. ดูประเภทรำยกำรว่ำครบหรือไม่) 
ปี 2556 

( ล้ำนบำท) 
ปี 2557 

( ล้ำนบำท) 
ปี 2558 

(ล้ำนบำท) 

กระทรวงกำรคลัง  ผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นผู้ค  ำประกันเงินกู้ในประเทศ (พันธบัตร) 6,000.00 4,500.00 3,000.00 
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 2.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน ปี 2556 และ ปี 2557 และ ปี 2558 ท่ีผ่านมามีดังนี้ 

   12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย  กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทย่อย      
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

2,233.74 2,191.19 1,341.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
ของ  บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำยปิติพันธ์  เทพ
ปฏิมำกรณ์)  เป็นกรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร 
และประธำน เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต ปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

165,832.68 107,796.99 49,519.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ  PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 8,224.63 0.76 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT Philippines Trading 
Corporation 

4.84 - 0.07 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

PTT Philippines Corporation 42.32 65.48 59.22 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

5,669.58 5,995.97 5,772.85 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ  บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด  

- - 4.96 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 
PTT (Cambodia) Limited 3,615.53 3,191.75 1,977.86 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT  Lao Co., Ltd. 2,772.90 3,254.96 2,525.80 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT International Trading 
DMCC 

3,329.45 1,368.22 3,394.43 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

1,083.88 958.57 280.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกัด 

219.37 315.25 161.02 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

144.38 1.88 141.96 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ
ค้ำปลีก จ ำกัด 

36,320.37 35,819.19 29,406.51 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำยกฤษ  
อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บจ. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง 
จ ำกัด 

1.12 1.22 1.65 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

8.16 0.03 0.02 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำย 
ก ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

2,155.77 2,148.61 1,985.80 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ  บจ. อมตะ จัดจ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด 

0.31 0.53 1.05 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์
เทอร์มินัล จ ำกัด 

0.44 0.50 1.40 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

0.19 0.20 0.21 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ  
  บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
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12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 20.72 16.88 8.31 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  
(มหำชน) 

157,213.43 147,855.56 97,147.93 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.93 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำงศรีวรรณ  
เอี่ยมรุ่งโรจน์   นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ไทยออยล์ 
เพำเวอร์ จ ำกัด 

3,242.82 3,325.40 3,044.50 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ 
บจ.ไทยออยล์ เพำเวอร์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

361,605.26 384,859.84 235,956.06 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน

ที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมคิอล 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสริิ  นำยอรรถพล  ฤกษ์
พิบูลย์  นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เปน็กรรมกำรของ 
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(มหำชน) 

21,308.84 18,118.37 16,654.45 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที 
ยูทิลิตี  ได้ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2556 

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เม่ือวันที่ 27 
พฤศจิกำยน 2557 

- จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เม่ือวันที่ 14 พฤษภำคม 2558 

- กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยชวลิต  พันธ์ทอง  นำยสุพัฒ
นพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

122,293.03 173,965.06 126,246.67 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร ์ วงศ์วำนิช) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยชวลิต  
พันธ์ทอง  นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด  

6.69 140.99 6.49 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็น
ประธำนกรรมกำร ของ บจ. ไทยพำรำไซลีน 
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12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

824.47 842.63 562.47 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี
จ ำกัด 

0.78 0.84 0.54 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. น  ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน 
จ ำกัด 

83.81 11.53 15.95 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด - - 87.20 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน

ที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ท็อป เอสพีพี 

บริษัท ทรัพยท์ิพย์ จ ำกัด 8.93 11.33 3.00 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน

ที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด - - 4.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน

ที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ลำบิกซ ์

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จ ำกัด 

- - 326.74 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี 
โพลีออล จ ำกัด 

1.04 1.27 1.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ไออำร์พีซี โพลีออล 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ 
จ ำกัด 

- 105.18 2.90 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำว
เวอร์ จ ำกัด 

- - 370.68 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 
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12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จ ำกัด 

- - 12.48 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP SP Limited - - 12.25 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด - - 53.60 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52  

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
–––– 

บริษัท ท อป มำรีไทม์ 
เซอร์วิส จ ำกัด 

- - 10.85 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอนจเินริง 
จ ำกัด 

0.74 0.25 1.44 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

- - 0.18 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

1.04 1.48 1.16 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท บำงกอก 
โพลีเอททีลีน จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.54 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอททีลีน ได้จดทะเบียน
เลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท พีทีที 
โพลีเอทิลีน จ ำกัด 

9,664.06 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลี ได้จดทะเบียนเลิก
บริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

- ช ำระบัญชีเสร็จสิ นในเดือนสงิหำคม 2558 

–––– 

การด าเนินงานร่วมกัน      
Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

564.71 471.97 475.42 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 

การร่วมค้า      
บริษัท ทรำนส์ 
ไทย-มำเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

22.35 0.19 2.91 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ำกัด 

5,511.88 6,362.78 4,998.14 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ 
น  ำเย็น จ ำกัด 

1,936.04 2,089.46 1,933.39 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี 
เคมิคอล จ ำกัด 

4,174.43 6,390.83 5,377.94 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์) เป็น
กรรมกำรของ บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี  
ไบโอเคม จ ำกัด 

- 0.69 35.54 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์) 
เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็มซีซ ีไบโอเคม  

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร 
จ ำกัด 

- - 0.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม      
บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

75,877.53 67,091.43 36,414.96 - ณ 3 ธันวำคม 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ร้อยละ 30.59 ของหุ้นทั งหมด และคงเหลือที่ ปตท. ถือ
หุ้นร้อยละ 5.41 ซึงได้โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย โดยไม่ถือเป็น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

–––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษทัอืน่ที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 
บริษัท ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

32.83 7.83 62.26 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่

เหลือ  

–––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

126,459.71 109,707.91 26,538.02 - ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ
อยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั งหมดให้ 
กองทุนวำยุภักษ์ และส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

บริษัท บำงปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 

1,043.90 - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่

เหลือ 

––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

375.61 315.52 228.24 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) 
เป็นรองประธำนกรรมกำรของ บมจ.วีนิไทย 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์
(เอเชีย) จ ำกัด (มหำชน) 

- - 62.43 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) 

บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล
จ ำกัด 

- - 28.47 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 จนถึงวันที ่8 
พฤษภำคม 2558 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท แม่สอดพลังงำน
สะอำด จ ำกัด 

- - 18.74 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบริษทัอืน่ที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ์ 2559) 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท ระยอง 
โอเลฟินส์ จ ำกัด 

15,104.19 13,126.03 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 14.27  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  ถือหุ้นส่วนที่

เหลือ 

–––– 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด  13,247.45 14,431.86 17,523.18 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  ถือหุ้นส่วนที่
เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็น
กรรมกำรของ บจ. รำชบุรี เพำเวอร์ 

รวม 1,152,286.49 1,112,364.41 670,807.42   
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12.2.2  รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทย่อย      
บริษัท ปตท.ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

115,257.87 111,513.50 85,214.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต นำยปิติพันธ์  
เทพปฏิมำกรณ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย) เป็น
กรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

24,924.81 34,964.98 19,837.65 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Cambodia) Limited 605.70 556.31 425.83 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด 

19,172.98 25,500.58 27,190.66 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

PTTEP Algeria Company 
Limited 

- - 266.88 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกัด 

31,093.71 24,750.16 14,750.14 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

26.76 0.01 0.23 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษพิ์บูลย์     
นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท.
บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

PTTEP Oman 
Company Limited 

4,183.76 2,687.94 779.46 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

136.31 532.63 536.88 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

18.83 12.47 10.12 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง 
จ ำกัด 

129.79 119.31 121.96 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

46.41 47.01 43.66 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด 

3,008.50 4,390.40 6,450.50 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

13.20 28.60 48.63 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  
–––– 
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12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

PTT International Trading 
DMCC 

- - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
–––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์
เทอร์มินัล จ ำกัด 

55.54 74.31 121.90 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
–––– 

PTTEP Australasia 
(Ashmore Cartier) Pty 
Limited 

1,749.26 22,061.14 11,587.20 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  
–––– 

PTTEP SP Limited - 9,633.51 8,570.99 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
–––– 

บริษัท  ไทยออยล์ จ ำกัด  
(มหำชน) 

187,022.40 167,734.35 128,453.48 -   กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.93 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนนฤมิต นำงศรีวรรณ  
เอ่ียมรุ่งโรจน์ นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำร/
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

22,670.96 28,649.46 19,446.41 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ นำยชวลิต พันธ์ทอง  
นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร/
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 
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12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

6.03 0.98 9.54 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

12.02 15.04 17.42 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์) เป็น
ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส ์

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

187,275.56 191,336.22 119,669.90 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสริฐ บญุสัมพันธ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมคิอล 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน วสันตพฤกษ์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ นำยอรรถพล    
ฤกษ์พิบูลย์ นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำร/เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 2,793.54 150.22 71.76 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

5.37 8.20 22.96 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด 

132.15 13.71 265.81 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

4,851.43 4,563.39 3,268.02 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บมจ. ไทยลู้บเบส 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่15 

 

12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี 
จ ำกัด 

337.30 376.27 330.23 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น
กรรมกำร ของ บจ. น  ำมันไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน 
จ ำกัด 

23.84 75.17 15.47 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 839.81 946.92 823.86 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท.  ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จ ำกัด 

- - 393.35 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จ ำกัด 

- - 4,749.78 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท ไทยแฟตตี แอลกอ-
ฮอลส์ จ ำกัด 

- - 188.46 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ 
จ ำกัด 

- 0.57 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จ ำกัด 

15.60 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ   
    กำรค้ำและช ำระบัญชีเสร็จสิ นในเดือนสิงหำคม 2558 

–––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 

- - 2.00 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัท เอ็นพีซี เซ็ฟตี  แอนด์ 
เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอร์วิส จ ำกัด 

- - 0.42 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ 
จ ำกัด 

- - 1.18 -   กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศริิ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ.ท็อป โซลเว้นท ์
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12.2.2   รำยกำรซื อสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

การด าเนินงานร่วมกัน      
Orange Energy Limited 8,966.38 6,364.16 4,780.66 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
–––– 

B 8/32 Partners Limited 8,008.75 6,151.34 3,885.82 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

21,523.32 23,287.27 20,651.47 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transporation 
Limited 

- 5,014.18 12,546.14 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า      
บริษัท ทรำนส์  
ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

808.12 1,453.24 1,771.6 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิ
คอล จ ำกัด 

- 3.40 108.79 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน)์ เป็น
กรรมกำรของ บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท ท็อป นอติคอล สตำร์ 
จ ำกัด 

- - 0.28 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอ
เคม จ ำกัด 

- - 2.38 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน)์ เป็น
กรรมกำรของ บจ. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่17 

 

12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกีย่วข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทร่วม      
บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รี
ไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

108,937.01 92,731.74 50,827.14 -  ณ 3 ธันวำคม 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ร้อยละ 
30.59 ของหุ้นทั งหมด และคงเหลือที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 5.41 
ซึงได้โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงิน
ลงทุนเผื่อขำย โดยไม่ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ำกัด 

1,436.64 1,593.31 1,677.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

17,379.53 13,534.3 4,890.40 -  ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุ้นทั งหมดให้ กองทุน
วำยุภักษ์ 1 และส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

FST Aviation Services 
Limited 

1.15 1.22 0.31 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บำงจำกไบโอฟูเอล 
จ ำกัด 

- - 6.24 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 70 จนถึงวันที ่30 เมษำยน 2558 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท แม่สอดพลังงำน
สะอำด จ ำกัด 

- - 1,543.51 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อุบล ไบโอ เอ
ทำนอล จ ำกัด 

- - 887.33 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 21.28  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด 
ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 

- - 0.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 22.65 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท ขนส่งน  ำมันทำงท่อ 
จ ำกัด  

53.84 55.23 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) 

422.47 449.50 477.13 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บริกำรเชื อเพลิงกำร
บินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

807.84 893.43 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 774,754.49 782,275.68 557,744.04 
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกบรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทย่อย      

Subic Bay Energy Co., Ltd. 20.03 17.16 3.03 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 1,124.15 827.75 793.77 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ำกัด 
(ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 
พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  รีซอร์สเซส 
จ ำกัด) 

1,201.89 930.68 1,403.53 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 

24.65 21.42 19.91 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

211.81 154.13 112.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษพิ์บูลย์) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

17.16 - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์
เทอร์มินัล จ ำกัด 

61.98 52.00 39.64 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

1.42 1.14 73.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกบรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

PTT (Lao) Co., Ltd. 8.93 7.96 7.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Green Energy Pte. 
Ltd.  

71.73 111.17 114.33 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd.  

8.84 12.30 79.55 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Cambodia) Limited - - 1.42 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การร่วมค้า      

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิ
คอล จ ำกัด 

37.46 61.60 81.12 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์) เป็น
กรรมกำร ของ บจ. พีทีท ีอำซำฮี เคมิคอล 

Trans Thai – Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- 9.06 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม      

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

69.98 68.31 22.38 - ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุ้นทั งหมดให้ กองทุนวำยุภักษ์ 1 และ
ส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

รวม 2,860.03 2,274.68 2,752.15   
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12.2.4 รำยกำรลูกหนี  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะสั น แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทย่อย      

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

222.73 133.63 102.78 - กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต นำยปิติพันธ์  
เทพปฏิมำกรณ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร 
และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ 
บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

29,824.34 5,104.86 5,212.68 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ 
PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 3,479.40 1,329.75 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT Philippines Trading 
Corporation  

1.71 - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Corporation  

9.89 16.02 15.31 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 0.09 0.09 0.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

1,002.91 528.19 457.02 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 

PTT (Cambodia) Limited 694.68 459.61 332.85 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท)  

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

123.14 84.47 15.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 34.87 55.86 11.76 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

2,372.14 1,968.47 1,649.66 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษพิ์บูลย์ นำยกฤษณ์  
อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

PTT (Lao) Co., Ltd. 677.05 560.61 459.70 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

0.40 - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

0.74 - 0.11 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 

0.07 - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 0.34 0.28 0.13 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

381.92 177.54 161.88 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. อมตะ จัดจ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

0.09 0.14 0.10 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์
เทอร์มินัล จ ำกัด 

0.12 0.09 0.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

623.52 304.03 260.80 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็น กรรมกำรของ 
บจ. ไทยออยล์เพำเวอร์ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่23 

 

12.2.4.1 รำยกำรลกูหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท)  

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

4,995.39 12,672.32 14,148.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร 
ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ นำยชวลิต พันธ์ทอง  
นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร/
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

14,867.28 6,830.29 6,669.25 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.93 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนนฤมิต นำงศรีวรรณ  
เอ่ียมรุ่งโรจน์ นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำร/
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์  

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

3,079.36 2,178.14 1,730.60 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี  ได้ควบ
รวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ำกัด เมื่อวันที่ 10 
มกรำคม 2556 

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมือ่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 
- จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 
พฤษภำคม 2558 

- กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต พันธ์ทอง นำยสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชำว์ นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล พำวเวอร ์ซินเนอร์ยี่ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่24 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท)  

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

33,667.80 16,569.74 13,682.70 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสริฐ บญุสัมพันธ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมคิอล 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ รังคสิริ นำยอรรถพล        
ฤกษ์พิบูลย์ นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำร/เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. พีทีท ีโกลบอล   
เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ ์
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

- - 0.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 2.23 0.88 0.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี โพลีออล 
จ ำกัด 

- 0.21 0.15 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ไออำร์พีซี โพลีออล 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

65.49 59.08 41.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด 283.45 0.34 0.32 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. ไทยพำรำไซลีน 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่25 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด 10.74 - 0.44 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 1.23 - 0.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี 
จ ำกัด 

- 0.23 0.14 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. น  ำมันไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด - 0.70 0.02 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTTEP SP Limited - - 0.12 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำว
เวอร์ จ ำกัด 

- - 132.54 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด - - 1.17 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จ ำกัด - - 17.90 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด - - 4.79 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52  

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
–––– 

บริษัท ท อป มำรีไทม์ 
เซอร์วิส จ ำกัด 

- - 0.89 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่26 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

Tiger Energy Trading Pte. 
Ltd. 

- - 14.96 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงบุบผำ อมรเกยีรติขจร) เป็น
กรรมกำรของ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

- - 0.19 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด - - 78.74 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. ท็อป เอสพีพี 

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด - - 2.26 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. ลำบิกซ ์

การด าเนินงานร่วมกัน      
Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

43.45 45.09 56.80 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า      
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
จ ำกัด 

1,337.35 693.37 520.63 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

(0.01) 0.05 (0.01) - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ 
น  ำเย็น จ ำกัด 

145.36 142.93 140.89 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่27 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

1,835.69 2,333.14 2,034.34 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน)์ เป็น
กรรมกำร 
ของ บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอ
เคม จ ำกัด 

- 0.70 1.79 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน)์ เป็น
กรรมกำร 
ของ บจ. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร 
จ ำกัด 

- - 0.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม      
บริษัท ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

153.00 144.58 126.57 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

5,164.80 2,125.60 - - ณ 3 ธันวำคม 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ร้อยละ 
30.59 ของหุ้นทั งหมด และคงเหลือที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 5.41 ซึงได้
โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อ
ขำย โดยไม่ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

–––– 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

148.89 149.50 163.67 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

10,448.20 5,134.48 - - ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุ้นทั งหมดให้ กองทุนวำยุภักษ์ 1 และ
ส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

36.74 22.05 21.06 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นรอง
ประธำนกรรมกำร ของ บมจ. วีนิไทย 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่28 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท บำงปะอิน โคเจน
เนอเรชั่น จ ำกัด 

326.95 173.64 147.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์
(เอเชีย) จ ำกัด (มหำชน) 

- - 4.82 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์ สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร 
ของ บมจ. อูเบะ เคมิคอลส ์(เอเชีย) 

บริษัท แม่สอดพลังงำน
สะอำด จ ำกัด 

- - 2.07 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ 
จ ำกัด 

3,058.43 280.27 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 14.27 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ 
จ ำกัด 

1,484.14 3,485.10 2,846.83 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำร ของ 
บจ. รำชบุรีเพำเวอร ์

รวมลูกหนี้การค้า 120,606.11 63,766.07 51,277.12   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (301.88) (294.08) (288.79)   

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 120,304.23 63,471.99 50,988.33   
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทย่อย      
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

11.07 16.11 20.11 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำรของ  
  บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading Pte. 
Ltd. 

38.93 330.56 676.99 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำรของ  
   PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำย 
ก ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

5.96 7.85 4.38 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ปตท. จ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

9.43 8.00 8.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ  
  บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

7.47 8.19 4.99 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 17.96 17.75 15.74 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Cambodia) Limited 10.66 17.98 4.32 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Lao) Co., Ltd. 0.70 17.67 3.30 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่30 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตติ ง จ ำกัด 

7.06 4.78 1.86 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีโพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ  
  พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด 

0.67 0.51 0.23 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

22.17 11.42 4.11 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็น
กรรมกำรของ บจ. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 9.95 9.68 7.72 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. ปตท.ธุรกจิค้ำปลีก 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

18.23 17.95 18.00 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีที
ที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอสเซส จ ำกัด) 

24.84 618.74 2,015.84 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท ไทยลู้บ เบล็นดิ ง จ ำกัด 8.42 2.62 2.54 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

7.01 7.09 8.06 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

30.82 4.88 4.97 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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 12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด  

2.61 3.00 2.80 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 14.96 10.80 9.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 
จ ำกัด 

90.31 118.28 127.45 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์

บริษัท น  ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด  0.03 0.06 0.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ บจ. น  ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

33.38 86.52 105.16 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.          
พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสริิ  นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์        
นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล      
เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

15.28 12.65 16.38 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.93 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ของ บมจ. ไทยออยล์ 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

21.59 110.08 121.80 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำร
ของ บมจ. ไออำร์พีซี  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสริิ  นำยชวลิต  พันธ์ทอง            
นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น กรรมกำรและ
เลขำนุกำร คณะกรรมกำร  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไออำร์
พีซ ี

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
 

10.27 13.87 33.62 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี  ได้
ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด เมื่อ
วันที่ 10 มกรำคม 2556 

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมือ่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 
2557 

- จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 
พฤษภำคม 2558 

- กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยชวลิต  พันธ์ทอง  นำยสุพัฒนพงษ์         
พันธ์มีเชำว์ นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

PTT Regional Treasury Center 
Pte. Ltd. 

11.23 5.15 3.15 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100   ––– 
 

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. 0.53 7.01 13.90 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 85.83 3.33 5.12 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 
 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 
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  12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี 
เซอร์วิส จ ำกัด 

0.15 0.02 0.05 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

0.01 0.02 0.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

Andaman Transportation 
Limited 

- 1.77 0.28 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80  
- ไม่มีบุคคที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด - - 0.02 -   กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. ท อป โซลเว้นท ์

PTT Philippines Trading 
Corporation 

- - 1.06 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Corporation - - 15.46 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด 

- - 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จ ำกัด - - 0.21 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บรษิัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

- - 0.12 -   กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด - - 0.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำย 
ก ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

- 0.82 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น ส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. อมตะ จัดจ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด - 0.06 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ไทยออยล์มำรีน 

PTT Green Energy Pte. Ltd. 78.69 189.86 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 7.27 5.63 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

1.49 0.85 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP SP Limited - 0.17 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

0.75 - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี  จ ำกัด - - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ อิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จ ำกัด - - - - ช ำระบัญชีเสร็จสิ นแล้วในเดือน สิงหำคม 2558 –––– 
บริษัท บำงกอกโพลีเอททีลีน 
จ ำกัด (มหำชน) 

- - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอททีลีน 
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท ไทยแทงค์ เทอมินัล 
จ ำกัด 

0.01 - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด - - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ไทยพำรำไซลีน 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ ์2559) 

การร่วมค้า      
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

2.97 1.87 4.36 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น 
จ ำกัด 

1.08 1.14 2.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกัด 

9.88 9.29 6.13 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีอำซำฮี เคมิคอล 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ำกัด 

2.43 3.42 2.52 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 
จ ำกัด 

5.22 6.94 7.69 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีเอ็มซีซี ไบโอเคม  

Trans Thai-Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

0.37 2.44 2.07 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

0.14 0.19 0.94 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ำกัด - - 0.01 -   กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกัด 

0.44 0.41 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทร่วม      
KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. 4.56 4.56 4.56 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

2.83 2.90 2.72 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

30.90 27.46 - -  ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุ้นทั งหมดให้ กองทุน
วำยุภักษ์ 1 และส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

Vietnam LPG Co.,Ltd. - - - - ณ 25 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้น ทั งหมดให ้Petro 
Veitnam Southern Gas Joint Stock Company 

–––– 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่  1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

10.28 50.57 1,288.66 - เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ขำยหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
30.59 โดยได้เสนอขำยหลักทรัพย์ต่อประชำชนในครั งแรก 
(IPO) ในวันที่ 8 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ คงเหลือกำรถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 5.41 ซึง่ได้โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

- - 2.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด - - 0.02 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บจ. 
รำชบุรี เพำเวอร์ 

บริษัท ปตท. มำร์ท จ ำกัด 16.09 16.09 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 
- ช ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

รวมลูกหนี้อ่ืน 692.93 1,799.01 4,581.53   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (16.09) (277.50) (2,011.82)   

รวมลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 676.84 1,521.51 2,569.71   
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12.2.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะสั น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทย่อย      

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด 

0.28 4.13 2.08 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นกรรมกำรของ บจ. 
เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

- - 62.24 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด - - - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

––– 

กิจการร่วมค้า      

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- - 60.00 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

439.71 466.31 450.97 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

––– 

บริษัท ขนส่งน  ำมันทำงท่อ จ ำกัด - 6.01 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

รวม 439.99 476.45  97.45   
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12.2.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะสั น  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 3  ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทย่อย      
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 2,237.00 2,700.00 2,700.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ปตท. ธุรกจิค้ำปลีก จ ำกัด 800.00 100.00 100.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย)์ เป็นประธำน

กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี 
บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

- - 388.03 -  กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษพิ์บูลย ์นำยกฤษณ์  
อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

280.00 300.00 550.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

PTT International Trading  
Pte. Ltd. 

37.51 - - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร 
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Lao) Co., Ltd. 17.00 28.00 31.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 
PTT Green Energy Pte. Ltd. 3,365.82 4,331.29 473.80 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 
PTT Regional Treasury Center 
Pte. Ltd. 

2,941.00 1,312.52 2,155.40 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ำกัด 
(ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท  
พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 
จ ำกัด) 

- 83.35 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

รวม 9,678.33 8,855.16 6,398.23   
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12.2.4.5 รำยกำรลูกหนี ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558  
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทร่วม       
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

30.98 32.75 - - ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงนิลงทุนส่วนที่ถือ
อยู่ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั งหมดให้ 
กองทุนวำยุภักษ์ 1 และส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

รวม 30.98 32.75 -   
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12.2.5.1 รำยกำรลูกหนี อื่นระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) กำรบริหำร (ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559) 

บริษัทย่อย      
PTT International Trading Pte. 
Ltd. 

- - 3,538.31 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็น
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

การร่วมค้า      
บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

44.62 105.53 186.64 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ เอี่อมรุ่งโรจน์) เป็น 
กรรมกำรของ บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 

บริษัทร่วม 
บริษัท สตำร์ปิโตรเลียม 
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

4,113.67 4,113.67 - -  ณ 3 ธันวำคม 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ร้อย
ละ 30.59 ของหุ้นทั งหมด และคงเหลือที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 
5.41 ซึ่งได้โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็น
เงินลงทุนเผื่อขำย โดยไม่ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

–––– 

รวม 4,158.29 4,219.20 3,724.95   
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12.2.5.2 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น (ณ วันที่ 3  ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

- 164.00 156.19 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต นำยปิติพันธ์  
เทพปฏิมำกรณ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย) เป็น
กรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

รวม - 164.00  56. 9   
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12.2.5.3 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทย่อย 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 18,797.00 18,181.00 18,315.40 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

580.00 580.00 580.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 2,668.17  
 

2,957.80 2,848.46 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย)์ เป็น 
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกจิค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ำกัด 
(ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีที
ที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด) 

48,537.46 49,149.47 53,808.62 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร 
ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

990.00  670.00 120.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Cambodia) Limited  - - 107.77 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Lao) Co., Ltd. 142.00 154.00 174.50 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Regional Treasury Center 
Pte. Ltd.  

- 2,460.96 3,592.33 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.2.5.3 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ ์2559) 

การร่วมค้า      
บริษัท พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกัด 

2,534.37 2,544.84 3,308.76 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ เอี่อมรุ่งโรจน์) เป็น 
กรรมกำรของ  บจ. พีทีท ีอำซำฮี เคมิคอล 

รวม 74,249.00 76,698.07 82,855.84   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (16,511.37) (49,742.26)   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 74,249.00 60,186.70 33,113.58   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่45 

 

12.2.5.4 รำยกำรลูกหนี ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกีย่วข้อง ปี 2556 
(ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่   กุม าพันธ ์2559) 

บริษัทร่วม 
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

1,209.29 1,176.54 - - ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงนิลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุ้นทั งหมดให้ กองทุน
วำยุภักษ์ 1 และส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

รวม 1,209.29 1,176.54 -   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่46 

 

12.2.6 รำยกำรเจ้ำหนี กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

17,521.55 8,852.88 7,677.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำยปิติพันธ์  
เทพปฏิมำกรณ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็น
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

1,822.48 678.18 2,501.75 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Cambodia) Limited 139.15 83.10 72.75 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

0.81 0.19 6.36 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำยกฤษณ์  
อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บจ. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกัด 

3,077.54 5,431.28 4,243.25 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

PTTEP Australasia(Ashmore 
Cartier)Pty Limited 

- 1,191.27 1,015.48 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 
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12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 4,566.26 1,594.06 1,155.56 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

  บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 11.49 16.90 14.60 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

0.65 2.62 9.27 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์

PTT Philippines Corportion 5.51 7.07 1.33 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP SP Limited - 877.01 778.50 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP Algeria Company 
Limited 

- - 266.88 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 209.76 14.20 6.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน) 

15,652.08 8,450.05 5,497.32 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสริฐ  บญุสัมพันธ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิร ิ นำยอรรถพล   
ฤกษ์พิบูลย์  นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่48 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

1,705.84 1,043.44 832.10 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
    

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิร ิ นำยชวลิต       
พันธ์ทอง  นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เปน็กรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  
  (มหำชน) 

11,557.34 6,099.94 5,277.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.93 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำงศรีวรรณ  
เอี่ยมรุ่งโรจน์  นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เปน็กรรมกำรของ 
บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

255.23 156.11 125.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ไทยลู้บเบส 
   

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด  504.87 - 274.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
 -  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ไทยพำรำไซลีน   
   

บริษัท น  ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด 36.78 53.40 21.91 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. น  ำมัน ไออำร์พีซี 
   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่49 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด - - 40.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด - - 1.22 -   กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-   ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จ ำกัด - - 372.87 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยแฟตตี แอลกอฮอลส์ 
จ ำกัด 

- - 58.35 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 209.31 263.94 586.30 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

- 1.90 3.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสภุำ) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก ำซ
ธรรมชำติ 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

5.29 4.90 77.37 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 103.50 77.66 74.78 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ มำรีน จ ำกัด 6.00 3.10 
 

- - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 
     

การด าเนินงานร่วมกัน 

Orange Energy Limited 1,580.82 402.06 514.98 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Moattama Gas Transportation 
Company 

4,034.32 4,788.79 2,613.91 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

B8/32 Partners Limited 1,113.47 378.02 325.16 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่50 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

Andaman Transporation 
Limited 

- 2,106.38 1,822.89 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า 
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

245.14 275.98 296.95 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

- 3.64 12.28 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์) เป็น
กรรมกำรของ บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล  
   

บริษัทร่วม      
บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

9,475.52 4,242.72 - - ณ 3 ธันวำคม 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ 
ร้อยละ 30.59 ของหุ้นทั งหมด และคงเหลือที่ ปตท. ถือหุ้น 
ร้อยละ 5.41 ซึงได้โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินลงทุนใน 
บริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย โดยไม่ถือเป็นบริษัทที่ 
เกี่ยวข้องกัน 

–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

158.70 92.02 98.22 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
 -  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

1,566.87 564.16 - - ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ 
   ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุน้ทั งหมดให้กองทุน 
   วำยุภักษ์ 1 และส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด 
จ ำกัด 

- - 107.52  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล 
จ ำกัด 

- - 101.85 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 21.28  
-ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่51 

 

12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ขนส่งน  ำมัน 
ทำงท่อ จ ำกัด  

4.70 4.15 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บริกำรเชื อเพลิงกำรบนิ
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

86.33 91.55 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.02 0.01 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 75,657.33 47,852.68 36,886.33   

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่52 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

1,019.18 1,536.88 1,027.60 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำยปิติพันธ์  
เทพปฏิมำกรณ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็น
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำย  
ก ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

20.52 9.35 3.62 - กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสภุำ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตติ ง จ ำกัด 

0.95 5.00 0.06  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงบุบผำ  อมรเกยีรติขจร) เป็น
กรรมกำรของ พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

10.71 4.75 5.15  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำยกฤษณ์  
อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บจ. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 
    

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

2.39 0.04 4.82  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
    



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่53 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  

26.97 55.13 23.44 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100   –––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

292.33 277.75 307.37 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 0.05 0.27 0.73 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100   –––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด 

- - 0.18 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100   –––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีที
ที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอสเซส จ ำกัด) 

1.26 3.71 0.93 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 
    

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 6.16 6.13 6.37 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. - 0.45 0.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT International Trading  
Pte. Ltd. 

67.90 677.73 1,281.19 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 0.74 4.01 2.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด 

1.09 2.78 7.41 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ ์

Subic Bay Energy Co., Ltd. - - 887.49 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 6.99 0.49 0.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำน

กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  
(มหำชน) 

8.97 5.34  5.55 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.93 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  นำงศรีวรรณ  
เอี่ยมรุ่งโรจน์  นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เปน็กรรมกำรของ บมจ. 
ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

35.16 25.71  13.60 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
    

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิร ิ นำยชวลิต  พันธ์ทอง  
นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

172.20 874.98  379.27 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสริฐ  บญุสัมพันธ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิร ิ นำยอรรถพล       
ฤกษ์พิบูลย์  นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บมจ. พีทีท ีโกลบอล        
เคมิคอล 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

39.74 158.26  171.54 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

0.60 0.91 0.94 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์
จ ำกัด 

334.82 414.06  573.70 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ีไอซีที โซลูชั่นส ์

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

20.00 0.53  0.55 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี  
ได้ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ำกัด 
เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2556 

- จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมือ่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 
2557 

- จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม 2558 

- กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.01 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยชวลิต  พันธ์ทอง                      
นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ นำยอธิคม  เติบศิริ)            
เป็นกรรมกำรของ บมจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
   

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 0.05 0.05 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอ็นพีซี เซ็ฟตี  แอนด์ เอ็น
ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 

- - 3.78 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

10.68 44.24  30.83 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 0.64 1.28 0.51 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จ ำกัด - - 0.26 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่56 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

PTT FLNG Limited 0.53 0.53 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

2.07 1.20 0.12 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็น  
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ีโพลีเมอร์ โลจิสติกส์   

PTT Regional Treasury Center 
Pte.Ltd. 

- 6.77 0.83 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด - - 0.97 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด - - 1.06 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

27.33 - 0.28 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ    

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น 
จ ำกัด 

0.72 0.73 0.72 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
จ ำกัด 

0.66 0.67 0.69 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

2.69 2.21 2.18 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์) เป็น
กรรมกำรของ บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล  

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(มำเลเซีย) จ ำกัด 

- 0.10 0.20 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- 0.14 0.07 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่57 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทร่วม 
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

404.54 415.30  - - ณ 30 เมษำยน 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงนิลงทุนส่วนที่ถืออยู่  
ทั งหมด คิดเป็นร้อยละ 27.22 ของหุ้นทั งหมดให้กองทุน
วำยุภักษ์ 1 และส ำนักงำนประกันสังคม 

–––– 

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

75.72 - - - ณ 31 ตุลำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ 
  ทั งหมด คดิเป็นร้อยละ 23 ของหุ้น  ทั งหมดให้ บริษัท บ.ีกริม 
  เพำเวอร์ 

–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

4.17 3.67  3.69 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

0.02 0.02 
 

- - ณ 3 ธันวำคม 2558 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ 
ร้อยละ 30.59 ของหุ้นทั งหมด และคงเหลือที่ ปตท. ถือหุ้น 
ร้อยละ 5.41 ซึงได้โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินลงทุนใน 
บริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย โดยไม่ถือเป็นบริษัทที่  
เกี่ยวข้องกัน  

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.34 0.32 0.29 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) 
เป็นรองประธำนกรรมกำร ของ บมจ. วีนิไทย 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท ขนส่งน  ำมันทำงท่อ 
จ ำกัด 

0.03 1.01  - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

16.09 11.19  17.61 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
      

–––– 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 31.80 31.80  31.80 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสภุำ) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. รำชบุรี เพำเวอร์ 

บริษัท แอดวำนซ์ ไบโอเคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- - 0.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนทีเ่หลือ 

–––– 

รวม 2,646.81 4,585.49 4,799.95 
  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                       แบบ 56-1 ประจ ำป ี2558 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที ่59 

 

12.2.6.3 รำยกำรเงินกู้ยืมระยะสั น 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทย่อย      
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 596.34 2,099.64 1,009.05 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 
–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

373.23 263.47 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์   

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท  
พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด 
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีทีที เอ็น
เนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด) 

686.35 464.57 596.54 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท พีทีที  แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

329.79 127.02 230.39 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 165.56 34.21 28.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 119.20 47.20 - - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกจิค้ำปลีก 

รวม 2,270.47 3,036.11 1,864.27   
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12.2.6.4 รำยกำรหนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดภำยใน 1 ป ี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

การร่วมค้า      

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

381.04 387.77 437.63 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของกลุม่บริษัท ถือหุ้นส่วนที่
เหลือ  

–––– 

รวม 381.04 387.77 437.63   
 
12.2.6.5 รำยกำรหนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

การร่วมค้า      

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

5,863.08 5,504.97 5,635.57 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของกลุม่บริษัท ถือหุ้นส่วนที่
เหลือ  

–––– 

รวม 5,863.08 5,504.97 5,635.57   
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 12.2.6.6 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

บริษัทย่อย      

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 
จ ำกัด 

12.90 15.20 
 

15.20 
 

- กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น
ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส ์

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จ ำกัด 

0.24 0.02 - - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

0.10 0.10 0.38 
 

- กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน) 

13.77 12.05 10.33 
 

- กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของกลุม่บริษัท ถือหุ้นส่วนที่
เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมคิอล 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสริิ  นำยอรรถพล          
ฤกษ์พิบูลย์  นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. พีทีท ีโกบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ 
จ ำกัด 

- - 563.02 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

PTT International Trading Pte. 
Ltd. 

- - 3,537.63 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำรของ 
PTT International Trading Pte. Ltd. 
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12.2.6.6 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ระยะยำว (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

ปี 2557 
 (ล้านบาท) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) การบริหาร (ณ วันที่ 1 กุม าพันธ์ 2559) 

การร่วมค้า      
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น จ ำกัด 11.70 10.97 10.25 

 
- กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ กลุม่บริษัท ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน      
บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 590.90 559.11 

 
527.31 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 15 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ กลุม่บริษัทถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บูรณกำนนท์) เป็นกรรมกำร  
ของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

รวม 629.61 597.45 4,664.12   
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 2.3        รายการระหว่างกนัดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้  

(1) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับรัฐวิสำหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบำล 
 ลักษณะของรำยกำร 

ปตท. มีสถำนะเป็นบริษัทน  ำมันแห่งชำติซ่ึงรัฐบำลได้มีนโยบำยโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่  26 พฤศจิกำยน 2545   
ให้ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกจิที่จะซื อน  ำมันเชื อเพลิงจ ำนวนตั งแต ่10,000 ลิตรขึ นไปใหซื้ อ จำก ปตท. ดังนั นในปี 2558 ปตท. จึง
มีกำรขำยผลิตภัณฑ์น  ำมันเชื อเพลิงให้รัฐวิสำหกิจได้แก่  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย องค์กำรขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหำนคร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม หำกรัฐวิสำหกิจมียอดค้ำงช ำระค่ำซื อน  ำมันเชื อเพลิง ปตท. สำมำรถคิด
ดอกเบี ยจำกยอดค้ำงช ำระดังกล่ำวได้ ทั งนี  เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2558 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติมีมติยกเว้นให้ 
EGAT ไม่ต้องซื อน  ำมันกับ ปตท.ในกรณีที่ซื อเกินกว่ำ 10,000 ลิตร  
(2) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 

ลักษณะของรำยกำร 
ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยท ำกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยมี 4 ชนิด คือ น  ำมันดิบ ก ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท และ

ก ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส ำหรับปี 2558 ปตท. เป็นผู้รับซื อผลิตภัณฑ์เกือบทั งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อย
ละ 86 ของผลิตภัณฑ์ของ PTTEP ส ำหรับกำรซื อขำยก ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ท ำสัญญำซื อก ำซธรรมชำติระยะยำวกับ ปตท.สผ. 
อำยุสัญญำประมำณ 25-30 ปี มีกำรก ำหนดปริมำณซื อขำยขั นต่ ำเป็นรำยปี ส่วนกำรซื อขำยน  ำมันดิบและคอนเดนเสท ปตท. ท ำ
สัญญำซื อน  ำมันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. ในขณะที่ ปตท.เป็นผู้ขำยน  ำมันอำกำศยำน และดีเซลหมุนเร็วให้กับ PTTEP 
ทั งนี รำคำซื อขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นรำคำที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำดโลก และเป็นรำคำที่ผู้ร่วมทุนของโครงกำร
ขำยให้ ปตท. หรือเป็นรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำนที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

(1) รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ลักษณะรายการ มูลค่าสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2558 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

 .  การขายผลิต ณัฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 
ก ำซแอลพีจี            96,529.19    เมตริกตัน 
น  ำมันดิบ                        18.62  ล้ำนบำร์เรล 
คอนเดนเสท                   11.39  ล้ำนบำร์เรล 
ก ำซธรรมชำติ          440,361.65 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

158,428.55 ล้ำนบำท กำรค ำนวณรำคำซื อขำยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมนั นได้อ้ำงอิงจำกรำคำของ
ตลำดโลกและเป็นรำคำที่ผู้ร่วมทุนของ
โครงกำรขำยให้ ปตท. 

1.2 การซื้อน้ ามันเชื้อเพลงิ ดังนี ้
น  ำมันอำกำศยำน             2.62    ล้ำนลิตร 
น  ำมันดีเซลหมนุเร็ว     103.58    ล้ำนลิตร 
ก ำซธรรมชำติ                 61.64    ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

     2,270.88 ล้ำนบำท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ปตท.สผ.ได้อนุมัติ
สัญญำซื อน  ำมัน เชื อ เพลิงกับ  บริษัท 
ปตท.จ ำกัด (มหำชน) เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
(2557 – 2561) โดยมีข้อตกลงและรำคำ
ซื อขำยเป็นไปตำมรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำน
ที่แข่งขันได้ในตลำด และมีเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล 

(3) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 
 ลักษณะของรำยกำร 
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ปตท. ท ำสัญญำจัดหำน  ำมันดิบและรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปกับบริษัทโรงกล่ันน  ำมันในเครือ  โดย ปตท. จะจัดหำ
น  ำมันดิบและรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที ่ปตท. ถือหุ้นอยู่ในโรงกล่ันน  ำมันนั น ๆ   ลักษณะของสัญญำ
ที่ส ำคัญสำมำรถสรุปแยกในแต่ละบริษัทตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง  นอกจำกนี   ปตท. ยังได้ท ำสัญญำซื อขำยตรำสำรอนุพันธ์กับ
บริษัทโรงกลั่นน  ำมันในเครือในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำของน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจำก
ควำมผันผวนของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำยของแต่ละบริษัทนั น ๆ 
 ลักษณะของสัญญำกับบริษัท ไทยออยล ์จ ำกัด  (มหำชน) (TOP) 
 ปตท. จัดหำน  ำมันดิบและรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปจำก TOP ในสัดส่วนขั นต่ ำร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำรกล่ันใน
รำคำตลำด โดยสัญญำนี มีระยะเวลำขั นต่ ำ 10 ปี นับจำกปี 2557 โดยหลังจำกระยะเวลำ 10 ปี คู่สัญญำสำมำรถที่จะขอยกเลิกสัญญำ
ได้โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน   ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ใน
สัญญำ POCSA    
 ปตท. จัดหำก ำซธรรมชำติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี (1 มกรำคม 2557 – 31 ธันวำคม 2566) 

นอกจำกนี   ปตท. ยังได้ท ำสัญญำซื อขำยตรำสำรอนุพันธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำของน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์
น  ำมันส ำเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำย
ของ TOP 

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 ในกำรพิจำรณำรับซื อส่วนเกินตำมรำคำที่ตกลงกันก่อนที่จะน ำไปเสนอขำยให้แก่บุคคลที่
สำม ทั งนี  ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้น SPRC ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั งแรกในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 
2558 ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ใน SPRC ภำยหลังกำรจ ำหน่ำยหุ้นต่อประชำชนในครั งนี ลดลงจำกร้อยละ 36 เหลือร้อย
ละ 5.4 ทั งนี ตั งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ปตท. มีสิทธิในกำรเสนอขำยน  ำมันดิบในสัดส่วนประมำณร้อยละ 20 

ปตท. จัดหำก ำซธรรมชำติให้ SPRC เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญำทั ง 2 ฉบับมีระยะเวลำ 10 ปี (1 มกรำคม 2552 – 31 ธันวำคม 2561  และ 17 มีนำคม 2552 – 16 มีนำคม 2562) 

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) หรือตำมแต่ตกลงกัน ซ่ึงรำคำซื อขำยน  ำมันดิบและ
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมรำคำตลำด  ทั งนี สัญญำทั ง 2 ฉบับจะสิ นสุดในระยะเวลำ 12 ปี นับตั งแต่วันที่โครงกำร Product Quality 
Improvement เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2553 

ปตท. จัดหำก ำซธรรมชำติให้ BCP เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและกำรผลิตไฟฟ้ำพลังควำมร้อน
ร่วม (Cogeneration) รวมระยะเวลำ 10 ปี (3 สิงหำคม 2552 – 2 สิงหำคม 2562) และระยะเวลำ 15 ปี (3 ธันวำคม 2552 – 2 ธันวำคม 
2567)   โดยรำคำซื อขำยก ำซธรรมชำติเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ  

ปตท.ได้ท ำสัญญำกำรใช้บริกำรคลังปิโตรเลียมศรีรำชำ โดยสัญญำนี มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2552 และ
สิ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2566 รวมระยะเวลำ 15 ปี อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 
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ทั งนี  ปตท. ได้ท ำกำรจ ำหน่ำยหุ้นใน BCP ที่ ปตท. ถืออยู่ทั งหมดจ ำนวนทั งสิ น 374,748,571 หุ้นให้แก่ กองทุนรวม
วำยุภักษ์ หนึ่ง และส ำนักงำนประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 ปัจจุบันจึงไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรระหว่ำงกัน 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท ไออำร์พีซี  จ ำกัด (มหำชน) (IRPC)  
ปตท. จัดหำน  ำมันดิบให้ IRPC  ตำมสัญญำจัดหำน  ำมันดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีกำรเจรจำต่ออำยุสัญญำปีต่อปี 

ซ่ึงรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  
ปตท. ท ำสัญญำซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปกับ IRPC ที่คลังของ IRPC ซ่ึงตั งอยู่ที่ระยองและชุมพร มีผลบังคับใช้ตั งแต่

วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยมีกำรเจรจำต่ออำยุสัญญำปีต่อปี ซ่ึงรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  
ปตท. จัดท ำสัญญำจ ำหน่ำยก ำซธรรมชำติให้กับ IRPC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม มี

ระยะเวลำสัญญำ 10 ปี (14 มกรำคม 2554 – 13 มกรำคม 2564)  และเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลำสัญญำ 4 ปี 
(10 พฤศจิกำยน 2558 – 31 ธันวำคม 2562)โดยรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด 

นอกจำกนี   ปตท. ยังได้ท ำสัญญำซื อขำยตรำสำรอนุพันธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำของน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์
น  ำมันส ำเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำย
ของ IRPC 

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 บริษัทใหม่ได้คงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั งสอง
บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรำยกำรและสัญญำระหว่ำงกันมีดังต่อไปนี  

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมี ัณฑ์ 
ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้กับ  PTTGC ได้แก่ ก ำซอีเทน ก ำซโพรเพน  ก ำซปิโตรเลียม

เหลว (LPG) และก ำซโซลีนธรรมชำติ (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 336,000 2563 

แอลพีจี > 156,000 2564 

เอ็นจีแอล 380,000 – 470,000 2564 

โดยสัญญำซื อขำยวัตถุดิบหลักนี  โครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก ำซอีเทนแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก HDPE 
ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะสะท้อนภำวะของตลำดปิโตรเคมีทั งสำยไปถึงตลำดเม็ด
พลำสติก HDPE ส่วนโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก ำซโพรเพนและก ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ด
พลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรำคำวัตถุดิบอื่นเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงกันซ่ึง
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อิงกับรำคำตลำดทั่วไป  นอกจำกนี ในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ก ำซโพรเพน ก ำซบิวเทน 
และก ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบนั น เดิมภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 13 
มกรำคม 2555 โดย  PTTGC เป็นผู้รับภำระในกำรช 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 โดยท ำเป็นสัญญำซื อขำยระยะยำวที่อิงกับตะกร้ำรำคำน  ำมันดิบ 
(Basket of Crude Oil Prices) ในปริมำณ 4.6 – 6.1 ล้ำนตันต่อปี 

ปตท. ท ำสัญญำรับซื อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และแนฟทำที่ผลิตจำกโรงอะโรเมติกส์ของ PTTGC เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่
ลูกค้ำส่งออก โดยเป็นสัญญำระยะยำวนับตั งแต่ปี 2544 ภำยใต้เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจำกปี 2556 ให้ถือว่ำสัญญำมีผล
ต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

ปตท. มีสัญญำระยะสั นในกำรฝำกเก็บน  ำมันเพื่อเก็บเป็นน  ำมันส ำรองตำมกฎหมำย   
กลุ่มธุรกิจการกลั่นน้ ามันและจัดหาผลิต ัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 
ปตท. จัดหำน  ำมันดิบตำมสัญญำจัดหำน  ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) โดย มีผลบังคับใช้ตั งแต่

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 ซ่ึง ปตท.จะจัดหำตำมชนิดและปริมำณที่ PTTGC ก ำหนดด้วยรำคำตลำด ทั งกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
และน  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 เป็นระยะเวลำ 18 ปี ตั งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549  หลังจำก 18 ปี ให้ถือว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่
สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ โดย ปตท. จะรับซื อผลิตภัณฑ์ทั งหมดของปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ PTTGC ผลิตได้จำก 
Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซื อผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของจ ำนวนผลิตภัณฑ์ทั งหมดในรำคำตลำดในประเทศ  

ปตท. ท ำสัญญำซื อขำยก ำซธรรมชำติกับ PTTGC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน  ำมันส ำเร็จรูป และกำรผลิตไฟฟ้ำ ซ่ึง
สัญญำจะสิ นสุดลงในปี 2561  

นอกจำกนี   ปตท. ยังได้ท ำสัญญำซื อขำยตรำสำรอนุพันธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำของน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์
น  ำมันส ำเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำย
ของ PTTGC 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) 
ปตท. ท ำสัญญำจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ HMC โดยท ำสัญญำซื อขำยวัตถุดิบก ำซโพรเพนระยะ

ยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปีนับตั งแต่เริ่มเดินเครื่องปี 2553 และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำจะแปรผันตำมรำคำ
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในปี 2551 ปตท. ได้แก้ไขคุณภำพของผลิตภัณฑ์โพรเพน และจุดส่งมอบ (Delivery Point) จำกเดิมส่งมอบ ณ ด้ำนหน้ำ
โรงแยกก ำซธรรมชำติ จังหวัดระยอง โดยเปลี่ยนเป็นส่งมอบ ณ โรงงำน HMC แทน จึงได้แก้ไขโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก ำซ 
โพรเพนให้สะท้อนต้นทุนกำรจัดส่งวัตถุดิบก ำซโพรเพน โดยเพิ่มเติมค่ำผ่ำนท่อ (Pipeline Transportation Charges) ส่งผลให้รำคำ
ของผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำสูงขึ น 
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ในปี 2556 ปตท. ได้แก้ไขสัญญำโดยระบุวันที่สัญญำฯ มีผลบังคับใช้และวันสิ นสุดสัญญำฯอย่ำงชัดเจน คือวันที่ 19 
มกรำคม 2553 ถึง วันที่ 18 มกรำคม 2568 แต่ยังคงสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี เช่นเดิม นอกจำกนี ยังแก้ไขรำคำซื อขำยวัตถุดิบ
ก ำซโพรเพน โดยสัญญำมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2555 เป็นต้นไป ซ่ึงสัญญำยังคงมีโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก ำซโพรเพน 
แปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปลี่ยนแปลงสมมติฐำนให้สะท้อนภำพ
ปัจจุบันมำกยิ่งขึ น ส่งผลให้รำคำของผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำสูงขึ น นอกจำกนี ในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิ
โตรเคมีที่ใช้ก ำซโพรเพน ก ำซบิวเทน และก ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ  เดิมภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 1 บำทต่อ
กิโลกรัม ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2555 โดย  HMC เป็น ผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดังกล่ำว ต่อมำในปี 
2558 ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่อัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั งแต่
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  

ปตท. จัดหำก ำซธรรมชำติให้ HMC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของธุรกิจ 
โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี (30 ตุลำคม 2552 – 29 ตุลำคม 2562) 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) 
ปตท . จัดหำวัตถุดิบที่ ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ PTTAC ตั งแต่ปี  2551 โดยท ำสัญญำซื อขำยวัตถุดิบก ำซ     

โพรเพนระยะยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปี นับตั งแต่โรงงำนเริ่มด ำเนินกำรผลิต และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำ
จะแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปี 2556 ปตท. แก้ไขโครงสร้ำงรำคำซื อขำยวัตถุดิบก ำซโพรเพน โดยเพิ่มเติมในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุน
น  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ ก ำซโพรเพน ก ำซบิวเทน และก ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ ซ่ึงภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 
1 บำทต่อกิโลกรัม  มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2555 โดย PTTAC เป็นผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดังกล่ำว 

ต่อมำในปี 2558 ภำครัฐได้ประกำศยกเลิกกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน  ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่อัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม 
โดยให้มีผลตั งแต่วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป  

ปตท. จัดหำก ำซธรรมชำติให้ PTTAC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของธุรกิจ 
โดยสัญญำมีระยะเวลำ 15 ปี (21 มีนำคม 2554 – 20 มีนำคม 2569) 

(4) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัทในเครือกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน  
ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC) 

 ปตท. ท ำสัญญำซื อก ำซธรรมชำติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย ซ่ึงเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ทั งนี  ปตท. เป็นผู้ขำยก ำซธรรมชำติให้แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแต่เพียงรำยเดียวในประเทศ โดยมีรำคำและ
เงื่อนไขกำรรับซื อก ำซธรรมชำติตำมสัญญำซื อขำยก ำซธรรมชำต ิโดย ปตท. และ โรงไฟฟ้ำของ GPSC มีสัญญำซื อขำยก ำซ   ดังนี   
 1) โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื อขำยก ำซธรรมชำติกับปตท. เป็นระยะเวลำ 25 ปี สิ นสุดในปี 2568 ที่รำคำก ำซ
ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP Gas Price) โดยบริษัทสำมำรถส่งผ่ำนค่ำเชื อเพลิงรวมอยู่ในค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy 
Payment) ไปยัง กฟผ. ทั งนี  กรณีที่ ปตท. ไม่สำมำรถจัดส่งปริมำณก ำซธรรมชำติได้ตำมสัญญำดังกล่ำวและ กฟผ. ส่ังให้บริษัท
เดินเครื่องด้วยเชื อเพลิงส ำรอง กฟผ. จะเป็นผู้ชดเชยค่ำเชื อเพลิงส่วนที่เพิ่มขึ นให้แก่บริษัท โดยโรงไฟฟ้ำศรีรำชำได้ท ำสัญญำซื อ
ขำยน  ำมันดีเซลกับ TOP เพื่อใช้เป็นเชื อเพลิงส ำรองในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดหำก ำซธรรมชำติได้ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 25 ปี 
สิ นสุดในปี 2568  
 2) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) ใช้ก ำซธรรมชำติเป็นเชื อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยมีกำรเข้ำ
ท ำสัญญำซื อขำยก ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิ นสุดปี 2564  
 3) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) ใช้ก ำซธรรมชำติเป็นเชื อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำโดยมีกำรเข้ำ
ท ำสัญญำซื อขำยก ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิ นสุดในปี 2565  
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 4) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 3 ใช้ก ำซธรรมชำติเป็นเชื อเพลิงใน
กำรผลิตไอน  ำโดยมีกำรเข้ำท ำสัญญำซื อขำยก ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิ นสุดปี 2566  

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการระหว่างกัน 

  ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรซื อสินค้ำ วัตถุดิบ และ/หรือ รับบริกำรจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั นมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกันในกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ปตท. และเพื่อสนับสนุนควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ โดยเป็นกำร
ด ำเนินตำมธุรกิจปกติ โดยที่ปริมำณสินค้ำหรือวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื อ/ขำย หรือบริกำรที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องนั น
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั งนี รำคำที่รับซื อ/ขำย หรือให้/รับบริกำรจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องมี
ลักษณะเป็นไปตำมที่ตกลงกันในสัญญำซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ทำงกำรค้ำแก่ทั งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่มิได้มี
วัตถุประสงค์ในกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกัน หรือมีรำยกำรใด ๆ เป็นพิเศษ 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหว่ำงกันของ ปตท. ในอนำคต จะเป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติเช่นเดิม ไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ระหว่ำง ปตท. กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก ำหนดให้กับบุคคล/กิจกำรอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับรำคำสินค้ำที่ซื อจำกบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมรำคำจ ำหน่ำยของบริษัทย่อยที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำด กำรเปิดเผย
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตำมระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  ซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญช ี
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 งบการเงินรวม 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ซ่ึงได้ปรับปรุงใหม่ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 กลุ่มบริษัทได้ประเมินว่ำมีกำรควบคุมบริษัทย่อยหรือไม่ โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงและ
สถำนกำรณ์ที่บ่งช้ีว่ำเข้ำเงื่อนไขตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม รวมถึงประเมินประเภท
ของกำรร่วมกำรงำนว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน หรือเป็นกำรร่วมค้ำ โดยพิจำรณำสิทธิและภำระผูกพันของผู้เข้ำร่วมกำรงำน
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ผลจำกกำรประเมินดังกล่ำวพบว่ำ มีผลกระทบต่อ
วิธีกำรบัญชีส ำหรับส่วนได้เสียในบริษัทบำงแห่ง ซึ่งเดิมถูกพิจำรณำเป็นบริษัทร่วมโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรจัดท ำงบ
กำรเงินรวมนับจำกวันที่มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 
2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และมีผลกระทบต่อวิธีกำรบัญชีส ำหรับส่วนได้เสียในบริษัทบำงแห่ง ซ่ึงเดิมถูกพิจำรณำ
เป็นกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันโดยใช้วิธีรวมตำมสัดส่วนในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่มีกำรควบคุมร่วมจนถึงวันที่ 31 
ธันวำคม 2557 ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื ่อง ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

บริษัทร่วมที่เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และต้องน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุม ได้แก่  
• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) และบริษัทย่อย 
• บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP) และบริษัทย่อย 
• บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) และบริษัทย่อย 
• บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) และบริษัทย่อย 
• บริษัท ไทยออยล์เพำเวอร์ จ ำกัด (TP)  
• บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES)  
• บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME)  
• บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTICT)  
 

บริษัทที่ถือเป็นกำรร่วมค้ำซ่ึงต้องเปลี่ยนวิธีในกำรบันทึกบัญชีจำกวิธีรวมตำมสัดส่วนมำเป็นวิธีส่วนได้เสีย ได้แก่  
• บริษัท ทรำนส์ ไทย - มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด (TTM(T))  
• Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M))  
• บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP)  
• บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTTMCC)  
• บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC)  
• บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC)  
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 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่2 

 
นอกจำกนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 กลุ่มบริษัทได้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ในงบแสดงฐำนะ

กำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ในก ำไรหรือขำดทุน รวมถึง      
บริษัทฯได้พิจำรณำจัดประเภทรำยกำรสินค้ำคงเหลือ - ส ำรองตำมกฎหมำยเป็นสินค้ำคงเหลือภำยใต้สินทรัพย์หมุนเวียน แทน
กำรแสดงภำยใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 

กลุ่มบริษัทจึงท ำกำรปรับปรุงและจัดประเภทรำยกำรใหม่ในงบกำรเงินย้อนหลัง และน ำงบกำรเงินที่ได้ปรับปรุงและ
จัดประเภทรำยกำรใหม่แล้วมำจัดท ำงบกำรเงินโดยผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญที่มีต่องบกำรเงินรวมและ งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  เพิ่มขึ้น(ลดลง) เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2557    

 สินทรัพย์รวม  440,063.76 1,941.79 
 หนี้สินรวม  242,844.38 2,328.42 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น   197,219.38 (386.63) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557    
 สินทรัพย์รวม  471,172.22 917.76 
 หนี้สินรวม  283,820.14 504.41 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  187,352.08 413.35 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 รำยได้รวม  (209,194.58) (558.85) 

 ต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยรวม  (211,046.76) - 

 ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  454.78 1,558.83 

 ภำษีเงินได้  (3,022.14) 200.00 

 ก ำไรส ำหรับป ี  5,329.10 799.98 

 ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับป-ีสุทธิจำกภำษ ี  (3,732.22) - 

 ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี  1,596.88 799.98 
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13.1.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
                        หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
 ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 1/  
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 196,854.23  234,211.99 239,977.95 
   เงินลงทุนชั่วครำว  56,652.01  82,544.97 106,747.41 
   ลูกหน้ีกำรค้ำ 249,896.72  176,533.83 141,978.78 
   ลูกหน้ีอื่น  44,022.21  43,607.82 53,505.27 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 820.97  818.95 974.97 

   สินค้ำคงเหลือ 176,601.47  119,795.07 84,085.26 
   พัสดุคงเหลือ   18,574.95  28,135.36 31,643.83 
   สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 210.17 5,664.53 9,516.12 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,562.52  11,193.17 11,272.61 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 250.28 1,632.10 - 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  755,445.53  704,137.79 679,702.20 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนเผื่อขำย  12,784.11  12,636.20 13,352.99 
   เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 43,112.01 42,782.71 39,090.09 
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 48,186.87  46,765.52 22,929.98 
   เงินลงทุนระยะยำวอื่น 1,839.80 1,969.13 1,969.13 
ลูกหน้ีอื่นระยะยำว-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 6,015.82  6,757.08 186.64 

   เงินให้กู้ยืมระยะยำว  14,748.00  14,276.31 10,545.71 
   อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 7,641.12  6,337.32 6,287.62 
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,092,331.97  1,105,146.61 1,118,677.24 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 134,975.70  176,788.02 163,154.28 
   สินทรัพย์เหมือง   35,219.20  32,467.40 19,934.95 
   ค่ำควำมนิยม  53,134.37  56,987.28 51,408.13 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  14,889.01  16,436.40 10,436.14 

   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือก๊ำซ 4,865.66  4,512.79 2,644.25 
   สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 2,485.49 3,686.26 7,204.69 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  17,428.22  18,664.56 26,472.15 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,489,657.35  1,546,213.59 1,494,293.99 
รวมสินทรัพย์  2,245,102.88  2,250,351.38 2,173,996.19 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่4 

                  หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบัน
กำรเงิน 

17,518.54  31,811.43  26,475.15  

   เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 248,421.93   181,050.67   149,107.65  
   เจ้ำหน้ีอื่น  47,072.43   53,392.61   45,915.06  
   เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 87,013.01   105,306.19  54,618.35  
   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 34,804.63  31,027.95   21,373.83  
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะส้ัน  379.12   -     -    
   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ 1,748.51 1,966.95 10,247.59 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  10,666.28   7,689.07   7,647.43  
   หน้ี สิน ท่ี เก่ียวข้องโดยตรงกับ สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำย 

- 156.48 - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  447,624.45  412,401.35 315,385.06 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   เจ้ำหน้ีอื่นระยะยำว  1,400.61  1,288.05  537.56  
   เงินกู้ยืมระยะยำว 615,004.95   591,694.03   578,215.37  
   หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 66,525.69   59,964.36   50,781.76  
   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  14,293.55   17,253.33   18,787.51  
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำว  39,343.35   71,743.51   75,746.67  
   เงินมัดจ ำถังก๊ำซ  8,098.46   8,729.48   9,311.08  
   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ 3,565.74 3,224.41 7,459.84 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  29,184.29   29,358.66 30,083.96  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  777,416.64   783,255.83   770,923.75  
รวมหน้ีสิน  1,225,041.09   1,195,657.18   1,086,308.81  
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 28,563.00 28,563.00 28,563.00 
   ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 29,211.13 29,211.13 29,211.13 
   ก ำไรสะสม    
      จัดสรรแล้ว    
         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนส ำรองเพื่อกองทุนประกันวินำศภัย 1,056.67 1,098.74 1,145.10 
ยังไม่ได้จัดสรร  626,182.22  642,830.34 630,383.74 

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (20,844.54)  (21,273.94) 4,986.81 
รวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  667,025.73  683,286.52 697,147.03 
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  353,036.06  371,407.68 390,540.35 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,020,061.79  1,054,694.20 1,087,687.38 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,245,102.88  2,250,351.38 2,173,996.19 

 
หมายเหตุ :      1/ งบแสดงฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่ม

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จึงต้องปรับปรุงงบ
การเงินย้อนหลัง 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่5 

13.1.2 งบก ำไรขำดทนุ  
                                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 
รำยได้   
   รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 2,605,062.38 2,026,911.57 
   ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 2,374,014.31 1,803,584.81 
   ก ำไรขั้นต้น 231,048.07 223,326.76 
รำยได้อื่น 40,012.36 30,784.17 
   ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 271,060.43 254,110.93 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 14,563.77 19,031.94 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 58,216.36 52,464.53 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 1,393.90 1,279.24 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียม 10,826.09 6,344.75 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 21,578.64 15,210.77 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 38,085.43 74,155.15 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (11,610.31) 5,992.73 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 138,006.55 79,631.82 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและ

บริษัทร่วม 
860.02 6,031.70 

   ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 138,866.57 85,663.52 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 33,033.47 30,089.10 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 105,833.10 55,574.41 
ภำษีเงินได ้ 38,006.39 24,855.11 
   ก ำไรส ำหรับปี 67,826.71 30,719.31 
กำรแบ่งปันก ำไร   
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 9,148.95 10,782.89 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 58,677.76 19,936.42 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 20.34 6.73 
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 20.34 6.73 

 
หมายเหตุ  :      1/ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2557  ปรับปรุงใหม ่เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั 
:     2/ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2556 เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการปรับปรุงย้อนหลัง 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่6 

13.1.3 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็                              
                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 1/ 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ก ำไรส ำหรับปี 67,826.71 30,719.31 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น   
รำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่เข้ำไปในก ำไรขำดทุนใน
ภำยหลัง 

  

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (502.70) 37,934.42 
ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพยเ์ผื่อขำย (123.50) (1,096.61) 
ภำษีเงินได้เก่ียวกับผลขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึน้ใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย 

 
27.09 167.20 

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงกระแส
เงินสด (162.37) 

 
818.59 

ภำษีเงินได้เก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงกระแส
เงินสด (780.92) 

 
(1,319.92) 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในกำรร่วมค้ำและ
บริษัทร่วม (860.89) 

 
2,654.55 

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้ำไปในก ำไรขำดทุนใน
ภำยหลัง 

  

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ 
    ประกันภัย 

 
(1,988.76) (130.12) 

ภำษีเงินได้เก่ียวกับผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 
362.41 (106.87) 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในกำรร่วมค้ำและ
บริษัทร่วม (208.05) (51.34) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษ ี (4,237.69) 38,869.90 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 63,589.02 69,589.21 
กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 56,087.67 45,671.67 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 7,501.35 23,917.54 

 
หมายเหตุ :      1/ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเร็จส าหรับปี 2557 ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จึงต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 
           2/ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเร็จส าหรับปี 2556  เป็นข้อมูลทีเ่ผยแพร่ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการปรับปรุงย้อนหลัง 

 

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่7 

13.1.4 งบกระแสเงนิสด 

                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน   
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 58,677.76 19,936.42 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)   
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:   

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 135,563.29 143,761.36 
(โอนกลับ)ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 37,487.20 72,697.94 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 598.23 1,457.21 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 105.13 1,239.45 
ก ำไรท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำร KKD (1,041.96) - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (229.02) (2,423.22) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม (860.02) (6,031.70) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในก ำไรส ำหรับงวด 9,148.95 10,782.89 
ส ำรองภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน 1,726.29 2,058.88 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 1,369.10 13,527.34 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (6,634.11) 1,743.41 
(โอนกลับ)หน้ีสงสัยจะสูญ 944.24 (3,394.45) 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรส ำรวจตัดจ ำหน่ำย 8,666.27 5,124.18 
(โอนกลับ)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 10,163.34 (6,752.83) 
(โอนกลับ)ส ำรองพัสดุส้ินเปลืองเส่ือมสภำพ 47.17 355.65 
เงินปันผลรับ (218.58) (483.23) 
ภำษีเงินได้ 38,006.39 24,855.11 
ดอกเบ้ียรับ (5,606.37) (6,292.92) 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 33,033.47 30,089.10 
อื่นๆ 700.62 6,167.70 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 321,647.39 308,418.29 
สินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น) 41,997.55 27,003.48 
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 363,644.94 335,421.77 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (54,207.54) (42,137.16) 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 309,437.40 293,284.61 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน   
เงินรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 881.74 546.02 
เงินจ่ำยส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (171,407.07) (154,869.95) 
เงินจ่ำยส ำหรับสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (13,995.01) (6,419.44) 
เงินจ่ำยส ำหรับพัฒนำสินทรัพย์เหมือง (1,540.63) (1,496.70) 
เงินจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำท่ีดิน-อำคำรตำมสัญญำระยะยำว (98.67) (271.95) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน (15.91) - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยำว (79.75) (530.86) 
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งบกระแสเงินสด 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (ต่อ)   
เงินสดรับจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำร KKD 12,617.99 - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (26,818.04) (273.99) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (1,377.08) (165.32) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,193.44) (795.94) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกิจกำรอื่น (479.38) - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนเผื่อขำย - - 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10.45 4,370.73 
เงินรับจำกกำรคืนทุนของกำรร่วมค้ำ - 73.88 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 121.99 27,683.25 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว 295.69 - 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยำว - 3,528.32 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - - 
เงินสดรับจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำในสถำนีบริกำรน้ ำมัน 17.54 25.23 
เงินรับค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 99.29 2,257.75 
เงินลงทุนชั่วครำว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (25,399.06) (24,202.43) 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 3,418.59 7,197.41 
เงินปันผลรับ 11,717.78 10,301.01 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (213,222.98) (133,042.98) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน   
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย - 8,103.82 
เงินสดรับจำกส่วนเกินมูลค่ำหุ้น - - 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะส้ัน - - 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำว 122,802.34 48,179.02 
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะส้ัน - - 
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะยำว (126,209.00)  (134,958.00) 
เงินจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (621.46) (688.32) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำก สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 14,441.41 (5,336.29) 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน 32,334.66 - 
เงินสดจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน (33,097.23)  (35,302.56) 
เงินปันผลจ่ำย (68,674.51) (43,811.00) 
จ่ำยช ำระหุ้นทุนซ้ือคืนในบริษัทย่อย (358.16) - 
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน (59,381.95) (163,813.33) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 910.00 (761.51) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (157.23) 9,871.69 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่หมุนเวยีนท่ีถือ
ไว้เพื่อขำย (227.48) 227.48 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 37,357.76 5,765.96 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 196,854.23 234,211.99 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด 234,211.99 239,977.95 

 

หมายเหตุ :      1/ งบกระแสเงินสดส าหรับปี 2557 ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จึงต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 

           2/ งบกระแสเงินสดส าหรับปี 2556  เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการปรับปรุงย้อนหลัง 
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13.1.5 ผลด ำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT 
 

ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 
ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 1/ 

 ปี 2558 
(ตรวจสอบ)  

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ   
กำรจัดหำ ขนส่ง และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติ   
รำยได้จำกกำรขำย 581,115.98 542,798.63 
ต้นทุนขำย 512,671.10 481,438.14 
ก ำไรขั้นต้น 68,444.88 61,360.49 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 13,334.00 16,107.73 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 172.01 369.73 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 55,282.89 45,622.49 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 15,487.52 15,857.08 
     รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษ ี(EBIT) 39,795.37 29,765.41 
ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)   
รำยได้จำกกำรขำย 242,071.42 185,770.57 
ต้นทุนขำย 27,815.03 24,336.64 
ก ำไรขั้นต้น 214,256.39 161,433.93 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 13,108.68 9,673.33 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจ 10,826.09 6,344.75 
ค่ำภำคหลวง 19,762.42 14,320.32 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 3,997.62 1,556.91 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 174,556.82 132,652.44 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 83,176.69 92,821.58 
     รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษ ี(EBIT) 91,380.13 39,830.86 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 
และก๊ำซธรรมชำติ (EBIT) 

 
131,175.50 

 
69,596.27 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน 
กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรลียม (Oil Marketing)  

  

รำยได้จำกกำรขำย 638,409.04 511,529.63 
ต้นทุนขำย 613,360.67 483,148.61 
ก ำไรขั้นต้น 25,048.37 28,381.02 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 15,390.94 17,081.98 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 1,920.09 3,284.02 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 11,577.52 14,583.06 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,861.72 2,976.21 
     รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษ ี(EBIT) 8,715.80 11,606.85 
กำรค้ำสำกลผลิตภัณฑ์ปิโตรลียม (Oil Trading)   
รำยได้จำกกำรขำย 1,596,029.85 949,932.97 
ต้นทุนขำย 1,596,499.67 945,958.25 
ก ำไรขั้นต้น (469.82) 3,974.72 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 8,061.39 9,281.21 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 4,708.70 8,621.43 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) (3,822.51) 3,314.94 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 35.87 32.42 
     รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษ ี(EBIT) (3,858.38) 3282.52 

รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีของกลุ่มธุรกิจน้ ำมัน 4,857.42 14,889.37 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 

ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 
ปี 2557 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
 ปี 2558 

(ตรวจสอบ)  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน   
รำยได้จำกกำรขำย 1,105,010.67 874,194.65 
ต้นทุนขำย 1,058,993.79 773,514.71 
ก ำไรขั้นต้น 46,016.88 100,679.94 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 19,272.42 20,060.99 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 4,645.87 1,334.64 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) 31,390.33 81,953.59 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 27,850.99 27,574.67 
     รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษ ี(EBIT) 3,539.34 54,378.92 
กลุ่มธุรกิจถ่ำนหิน   
รำยได้จำกกำรขำย 20,556.52 13,632.79 
ต้นทุนขำย 13,482.60 9,636.31 
ก ำไรขั้นต้น 7,073.92 3,996.48 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 860.68 534.37 
ค่ำภำคหลวง 1,816.22 890.45 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 73.63 153.67 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 
(EBITDA) 

 
4,470.65 

 
2,725.33 

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 4,709.20 2,892.30 
     รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษ ี(EBIT) (238.55) (166.97) 
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ   
รำยได้จำกกำรขำย 600.57 228.37 
ต้นทุนขำย 389.72 190.37 
ก ำไรขั้นต้น 210.85 38.00 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 306.28 263.20 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 4.96 (26.91) 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) (90.47) (252.11) 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 137.14 63.90 
     รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษ ี(EBIT) (227.61) (316.01) 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีก่อนหักรำยกำรท่ียังไม่ไดจ้ัดสรรและ
รำยกำรระหว่ำงกัน 

 
139,106.10 

 
138,381.58 

บวก (หัก) รำยกำรระหว่ำงกัน 552.12 84.49 
บวก (หัก) รำยกำรท่ียังไมไ่ด้จดัสรร 227.99 2,600.57 
รวมก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษี 139,886.21 141,066.64 

 

 
หมายเหตุ :      1/ ผลด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558  
                       กลุ่มบริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2558 จึงต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 

            2/ ผลด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT ส าหรับงวดปี 2556  เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการปรับปรุงย้อนหลัง 
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13.1.6 อัตราส่วนทางการเงิน  

อัตราส่วนทางการเงนิและก าไรตอ่หุ้น หน่วย ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  

 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.71 2.16 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.20 1.55 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 12.08 12.46 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.81 28.88 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ เท่ำ 11.06 10.93 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วัน 32.56 32.95 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  
 

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 8.87% 11.02% 
อัตรำก ำไรสุทธิต่อยอดขำยสุทธิ1/ % 2.60% 1.52% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 8.69% 2.89% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

  
 

อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ % 3.02% 1.39% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ถำวร % 6.17% 2.76% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์  เท่ำ 1.16 0.92 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

  
 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น2/ เท่ำ 0.69 0.61 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 10.99 9.50 
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปนัผล % 54.06% 148.58% 
ก าไรต่อหุ้น     
ก ำไรต่อหุ้น3/ บำท/หุ้น 20.34 6.73 

 
หมายเหต:ุ 
1/ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ = ก าไรสุทธิ/ รายได้จากการขายและการให้บริการ ท้ังน้ีสูตรได้มีการปรับจากเดิม อัตราก าไรสุทธิ = ก าไรสุทธิ/ 
ขายสุทธิ เพื่อให้การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละงวดสะท้อนผลการด าเนินงานธุรกิจปกติอย่างแท้จริง (ไม่รวมรายการท่ีมิได้เกิดประจ า หรือ 
non-recurring income)  
2/ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
3/ ค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก ณ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 2,856.30 ล้านหุ้น และวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 2,856.30 ล้านหุ้น 
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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 าเนินงานไตรมาสท่ี 4 และ ปี 2558 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 
 ในไตรมำส 4 ปี 2558 (Q4/2558) ปตท. และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 188 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 26,770 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 100.7 จำกไตรมำส 3 ปี 2558 (Q3/2558) ที่มีขำดทุนสุทธิจ ำนวน 26,582 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำก Q3/2558 รับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ของ บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.สผ.) ในขณะที่ Q4/2558 บริษัท พีทีที 
เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) ก็รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ธุรกิจถ่ำนหิน อย่ำงไรก็ตำม Q4/2558 ค่ำกำรกล่ันทำง
บัญชี (Accounting GRM) เพิ่มขึ้น แม้รำคำน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปรับตัวลดลงจำกอุปทำนน้ ำมันดิบที่ล้นตลำด แต่ได้
ส่งผลกระทบทำงบวกต่อต้นทุนน้ ำมันดิบและเช้ือเพลิงที่ใช้ในกำรผลิต  อีกทั้งในไตรมำสนี้มีผลขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันลดลง 
ส่งผลให้โรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์มีผลกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น ส ำหรับโรงปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์มีผลกำร
ด ำเนินงำนลดลง จำกปัจจัยด้ำนรำคำผลิตภัณฑ์โดยเฉพำะโพลีเอทิลีนที่ปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ นอกจำกนั้นค่ำเงินบำทเมื่อ
เทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับส้ิน Q3/2558  ส่งผลให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีผลก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำก
เงินกู้ยืมสกุลเงินต่ำงประเทศ  
 ใน Q4/2558  ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 469,585 ล้ำนบำท ลดลง 35,481 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.0 
ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ธุรกิจก๊ำซและและธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเป็นผลจำก
รำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทั้งสำยโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ที่ปรับลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบที่ใช้อ้ำงอิง 
อย่ำงไรก็ตำมโรงกลั่นมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นจำกส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปกับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น และมีต้นทุน
พลังงำนที่ลดลง รวมถึงขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันลดลงและมีก ำไรจำกกำรป้องกันควำมเส่ียงเพิ่มขึ้น  ส ำหรับโรงปิโตรเคมีมีผลกำร
ด ำเนินงำนในสำยของอะโรเมติกส์ดีขึ้น จำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบโดยหลักคือคอนเดนเสทที่ปรับเพิ่มขึ้น จำกอุปทำน
ที่หำยไปจำกกำรน ำวัตถุดิบไปผลิตน้ ำมันแก๊สโซลีนแทน ขณะที่สำยโอเลฟินส์ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยด้ำนรำคำของผลิตภัณฑ์
โพลีเอทิลีนที่ปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ แม้อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในไตรมำสนี้ปตท. และบริษัทย่อย 
มีก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอื่นและรำยได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำน (EBITDA) จ ำนวน 65,749 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6,020 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 10.1%  
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 ใน Q4/2558 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจ ำนวน 1,444 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,181          ล้ำน
บำท จำก 263 ล้ำนบำท ใน Q3/2558 โดยหลักมำจำกบริษัทร่วมคือ โรงกลั่น SPRC (ต.ค.-พ.ย. 2558) มีค่ำกำรกลั่นดีขึ้น และ
ขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันลดลง  
 ใน Q4/2558 PTTER รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ในธุรกิจถ่ำนหิน 20,275 ล้ำนบำท จำกรำคำถ่ำนหินที่ลดลง 
รวมถึง PTTGC ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ Myriant  2,531 ล้ำนบำท ในขณะที่ Q3/2558 ปตท.สผ.รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์จ ำนวน 49,893 ล้ำนบำท ท ำให้ไตรมำสนี้รับรู้ด้อยค่ำสินทรัพย์ลดลงจำกไตรมำสก่อน 
 ใน Q4/2558  มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 2,261 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำก Q3/2558  9,167 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำก
ผลกระทบของเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้บริษัทในกลุ่มโดยส่วนใหญ่มีก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain) จำกเงินกู้ยืมสกุลเงินต่ำงประเทศ 
 นอกจำกนั้นในไตรมำสนี้มีก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 3,773 ล้ำนบำท จำกQ3/2558 โดยหลักเพิ่มขึ้นจำกสัญญำ
ประกันควำมเสี่ยงรำคำน้ ำมันและกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป   
 ภำษีเงินได้ ลดลง 2,983  ล้ำนบำท จำก 7,699 ล้ำนบำทใน Q3/2558 เป็น 4,716 ล้ำนบำทใน Q4/2558 สำเหตุหลักมำจำก 
ปตท.สผ.จำกภำษีเงินได้ที่เกิดจำกผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนและภำษีเงินได้ที่ค ำนวณจำกผลก ำไร (ขำดทุน) ของกำรแปลงค่ำ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินตรำไทยตำมประมวลรัษฎำกรลดลง ขณะที่ ปตท. มีภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น 

ผลการด าเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 
ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ  19 ,936 ล้ำนบำท ลดลง 38,742 ล้ำนบำท หรือลดลง ร้อยละ 66.0 จำก 

58,678 ล้ำนบำท ในปี 2557  สำเหตุหลักจำกรำคำน้ ำมันในตลำดโลกที่ปรับลดลงตั้งแต่ปลำยป ี2557 ต่อเนื่องมำจนปลำยปี 2558 ซ่ึง
รำคำปรับลดลงต่ ำกว่ำ 40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ต่ ำสุดในรอบ 11 ปี  ส่งผลให้ในปี 2558 ปตท.และบริษัทย่อย รับรู้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จำก ปตท.สผ. รับรู้ด้อยค่ำสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม และ PTTER รับรู้
ด้อยค่ำสินทรัพย์ในธุรกิจถ่ำนหิน อีกทั้งกำรลดลงของรำคำน้ ำมันดังกล่ำวท ำให้ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ. และ ปตท. ลดลง 
โดยเฉพำะธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ทั้งในส่วนกำรขำยก๊ำซฯให้ลูกค้ำอุตสำหกรรมและกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซฯ อย่ำงไรก็
ตำม กลุ่มปิโตรเคมีและกำรกลั่นมีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้น ในส่วนของโรงกลั่นและปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ ที่ค่ำกำรกลั่น 
(Accounting GRM) และก ำไรขั้นต้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  (Product to Feed Margin:P2F) เพิ่มขึ้นเนื่องจำกส่วนต่ำงของน้ ำมัน
ส ำเร็จรูปกับน้ ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น และต้นทุนที่ใช้ในกำรผลิตที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรด ำเนินงำนของโรงปิโตรเคมีสำยโอ
เลฟินส์ลดลง จำกรำคำเม็ดพลำสติกที่ลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ นอกจำกนั้นผลกระทบของเงินบำทที่อ่อนค่ำลงจำกสิ้นปีก่อนส่งผล
ให้ กลุ่ม ปตท. มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

263  

1,444 >100% หน่วย : ล้ำนบำท 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 3 

ในปี 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 2,026,912 ล้ำนบำท ลดลง 578,150 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 22.2 มำจำก
ปัจจัยทำงด้ำนรำคำที่ลดลงเป็นหลักแม้ปริมำณขำยโดยรวมยังเติบโตต่อเนื่อง โดยรำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปรับลดลงอย่ำงมำก
ตำมรำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ลดลงถึงร้อยละ 47.3  เมื่อเทียบกับปีก่อน  ส่งผลให้ทุ กกลุ่มธุรกิจมีรำยได้จำกกำรขำยลดลง โดย
ลดลงมำกในกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศและน้ ำมัน กลุ่มธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ปี 
2558 ปตท.และบริษัทย่อย มี EBITDA จ ำนวน 284,828 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9,378 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 
 

ในปี  2558 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจ ำนวน 6,032 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5,172 ล้ำนบำท 
โดยหลักมำจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นของโรงกลั่น SPRC (ม.ค.-พ.ย. 2558)  เนื่องจำกค่ำกำรกล่ันที่สูงขึ้น รวมถึงอัตรำก ำลังกำร
กล่ันที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงครั้งใหญ่ตำมแผนงำน  และผลขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันลดลง 

ในปี 2558 ปตท.และบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุนจำกด้อยค่ำสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 36,070 ล้ำนบำท จำก 
- ปตท.สผ.รับรู้ด้อยค่ำสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 17,097 ล้ำนบำท (ปี 2558 : 49,893 ล้ำนบำท, ปี 2557 : 32,796 ล้ำนบำท) ใน  
แหล่งส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่ำงประเทศที่ผลิตน้ ำมันและคอนเดนเสทเป็นหลัก  

- PTTER รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ในธุรกิจถ่ำนหิน 20,275 ล้ำนบำท จำกรำคำถ่ำนหินที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
- PTTGC รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ Myriant 2,531 ล้ำนบำท  
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 8,198 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.0 จำก 135,563 ล้ำนบำท  ในปี 2557 เป็น 143,761 

ล้ำนบำท ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. จำกโครงกำรคอนแทร็ค 4 
โครงกำรอำทิตย์  และโครงกำรเอส 1 ตำมสินทรัพย์พร้อมใช้งำนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงกำรซอติก้ำที่มีปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นจำก
กำรผลิตเต็มก ำลังตั้งแต่เดือน ส.ค. 2557 

ในปี 2558 มีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 5,992 ล้ำนบำท ขณะที่ปีก่อนมีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 11,610 ล้ำนบำท โดย
หลักมำจำก ปตท.ที่มีผลก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรรับ -จ่ำยลูกหนี้และเจ้ำหนี้เงินตรำต่ำงประเทศลดลง รวมทั้งบริษัทใน
เครือกลุ่ม ปตท. มีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized  Loss) ของเงินกู้ยืมสกุลเงินต่ำงประเทศจำกค่ำเงินบำทที่
อ่อนค่ำลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจำกนี้ในช่วงปี 2558 มีก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ลดลง 11,487 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรลดลงของผลก ำไรจำก
สัญญำป้องกันควำมเส่ียงส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปและน้ ำมันดิบ (Crack Spread Hedging) ของบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจปิโตร
เคมีและกำรกล่ัน อย่ำงไรก็ดี ในปีนี้มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน BCP และ SPRC  
ภำษีเงินได้ลดลง 13,151 ล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงโดยเฉพำะภำษีเงินได้ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ที่ลดลงเนื่องจำก
ก ำไรจำกกำรขำยปิโตรเลียมในประเทศลดลง 

860 

6,032 

>100% 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจและการร่วมค้า 
รำยละเอียดยอดขำย EBITDA และ EBIT ของผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2558  แยกตำมกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ 
  

 

  
 
 
*ธุรกิจถ่านหิน และ อื่น ๆ  

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

%เพิ่ม/

YoY QoQ (ลด)

ราคาขายผลิตภณัฑ์เฉล่ีย

(เหรียญสหรัฐฯ/BOE)

ปริมาณขายเฉล่ีย

(BOED)

(28.9%)

335,595 320,795 336,363 0.2% 4.9% 312,569 322,167 3.1%

2558

56.9 44.8 39.2 (31.1%) (12.5%) 63.7 45.3

2557   

ปรับปรุงใหม่

Q4/2557 

ปรับปรุงใหม่
Q3/2558 Q4/2558

%เพิ่ม/(ลด)

 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
ใน Q4/2558 ปตท.สผ. มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 40,007 ล้ำนบำท ลดลง 8,961ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.3 สำเหตุหลัก

มำจำกรำคำขำยเฉลี่ยโดยรวมปรับลดลงร้อยละ 12.5 จำก 44.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบใน Q3/2558 เหลือ 39.2 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบใน Q4/2558  จำกรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับลดลง โดยในไตรมำสนี้รำคำน้ ำมันดิบลดลงถึง
ร้อยละ 18.2 ขณะที่ปริมำณขำยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 โดยหลักจำกโครงกำรมอนทำรำแอลจีเรีย และแหล่งในประเทศ
ไทย จำก 320,795 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันใน Q3/2558  เป็น 336,363 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันใน Q4/2558   

EBITDA ใน Q4/2558 มีจ ำนวน 29,458 ล้ำนบำท ลดลง 3,767 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.3 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกจำก
รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจและค่ำภำคหลวง
ลดลงจำกไตรมำสก่อน  

EBIT ใน Q4/2558 มีจ ำนวน 7,520 ล้ำนบำท ลดลง 2,684 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 26.3 เนื่องจำก EBITDA ที่ลดลงดังกล่ำว
ข้ำงต้น 

นอกจำกนั้นใน Q3/2558 ปตท.สผ.มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์จ ำนวน 49,893 ล้ำนบำท  ขณะที่Q4/2558 
ไม่มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำว 
 

ผลการด าเนินงานของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557  
  ในปี 2558  ปตท.สผ.  มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 185,770 ล้ำนบำท ลดลง 56,301 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.3  

สำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยเฉลี่ยผลิตภัณฑป์รับลดลงร้อยละ 28.9 จำก 63.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบในปี 2557  

หน่วย : ล้ำนบำท 

GAS Oil & Trading PTTEP Refine Petrochem Others* 

2,026,912 284,828  141,067  
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 5 

เหลือ 45.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบในปี 2558  ขณะที่ปริมำณขำยยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยปริมำณขำยในปี 
2558 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จำก 312,569 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันในปี 2557เป็น 322,167 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อ
วัน ส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรซอติก้ำที่เริ่มขำยก๊ำซฯ ในประเทศเมียนมำร์ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2557 และเริ่มผลิตเต็มก ำลังพร้อมทั้งส่ง
ก๊ำซฯ ออกมำขำยในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2557 

EBITDA ในปี 2558 มีจ ำนวน 132,653 ล้ำนบำท ลดลง 41,904 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.0 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยได้
จำกกำรขำยที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีมำตรกำรลดต้นทุนตำมโครงกำร SAVE to be SAFE ส่งผลให้ต้นทุนขำย
ต่อหน่วยลดลง นอกจำกนั้นค่ำภำคหลวงและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนปรับลดลงตำมยอดขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจลดลง
เช่นเดียวกัน เนื่องจำกปีก่อนมีกำรตัดจ ำหน่ำยหลุมส ำรวจของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย โครงกำรเคนยำ แอล 10 เอ และ 
แอล 28/48 ขณะที่ปีนี้ตัดจ ำหน่ำยหลุมในเมียนมำร์ และบรำซิล 

EBIT ในปี 2558 มีจ ำนวน 39,831 ล้ำนบำท ลดลง 51,549 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 56.4 เป็นผลจำกค่ำเส่ือมรำคำที่เพิ่มขึ้น 
ตำมสินทรัพย์พร้อมใช้งำนของโครงกำรคอนแทร็ค 4 โครงกำรอำทิตย์ โครงกำรเอส 1 และโครงกำรซอติก้ำ ตำมปริมำณกำรผลิตที่
เพิ่มขึ้น  

นอกจำกนั้นในปี 2558 ปตท.สผ.มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์จ ำนวน 49,893 ล้ำนบำท (หรือจ ำนวน 46,597 
ล้ำนบำทเมื่อสุทธิภำษีเงินได้) เพิ่มขึ้น 17,097 ล้ำนบำท ขณะที่ปี 2557 มีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 32,796 ล้ำนบำท จำกรำคำ
น้ ำมันในตลำดโลกที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่อำจฟื้นตัวช้ำ โดยด้อยค่ำสินทรัพย์ในแหล่งส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ต่ำงประเทศที่ผลิตน้ ำมันและคอนเดนเสทเป็นหลัก 

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 

หมำยเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane (เริ่มขำย ก.พ. 2558) 

รำยละเอียดรำคำผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงของโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเปน็ ดังนี ้

หมำยเหตุ 1/เป็นรำคำ Contract Price (CP) 60:40  
 2/ รำคำตลำดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

หน่วย : ตัน Q4/2557 Q3/2558 Q4/2558 
% เพิ่ม(ลด) 

2557 2558 
%เพิ่ม(ลด) 

YoY YoY QoQ 
LPG 714,138 652,222 802,713 12.4% 23.1% 2,738,633 2,737,866 (0.0%) 

Ethane 596,619 547,529 603,765 1.2% 10.3% 2,105,650 2,199,323 4.4% 

Propane 244,332 211,314 128,564 (47.4%) (39.2%) 819,349 765,063 (6.6%) 

NGL1/ 179,330 179,584 174,948 (2.4%) (2.6%) 728,542 720,568 (1.1%) 

รวม 1,734,419 1,590,649 1,709,990 (1.4%) 7.5% 6,392,174 6,422,820 0.5% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q4/2557 Q3/2558 Q4/2558 

%เพิ่ม(ลด) 
2557 2558 

%เพิ่ม(ลด) 
YoY YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 637 371 413 (35.2%) 11.3% 799 424 (46.9%) 

Ethylene 2/ 1,214 970 1,033 (14.9%) 6.5% 1,395 1,104 (20.9%) 

Propylene 2/ 1,032 736 587 (43.1%) (20.2%) 1,245 774 (37.8%) 

HDPE 2/ 1,449 1,234 1,153 (20.4%) (6.6%) 1,544 1,238 (19.8%) 

PP 2/ 1,453 1,135 995 (31.5%) (12.3%) 1,553 1,155 (25.6%) 

Naphtha 3/ 577 405 399 (30.8 %) (1.5%) 786 438 (44.3%) 
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     4/    มติ กพช. วันที่ 15 ธ.ค.57 เห็นชอบแนวทำงปรับรำคำ LPG มีผลตั้งแต่ 2 ก.พ.58 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำ ณ โรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติที่ระดับ 333 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และก ำหนดหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำ LPG  Pool ซึ่งเป็นรำคำซื้อตั้งต้นของ LPG  
ที่สะท้อนต้นทุนจริงในกำรผลิตและจัดหำ (โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ โรงกลั่นน้ ำมันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติกส์และน ำเข้ำ) เฉลี่ยแบบถ่วง
น้ ำหนักตำมปริมำณกำรผลิตและจัดหำย้อนหลัง 3 เดือน 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
 ใน Q4/2558 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 126,777 ล้ำนบำท ลดลง 10,642 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
7.7 จำก Q3/2558 โดยหลักจำกธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่งและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยลดลง โดยรำคำขำยก๊ำซฯ เฉลี่ยใน 
Q4/2558 ลดลงในทุกกลุ่มลูกค้ำ เมื่อเทียบกับ Q3/2558  รวมทั้งปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯเฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 
ลูกบำศก์ฟุต) ลดลง 126 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) จำก 4,822 MMSCFD ใน Q3/2558 เหลือ 4,696  MMSCFD ใน 
Q4/2558 หรือ ลดลงร้อยละ 2.6 จำกภำคผลิตไฟฟ้ำที่เรียกก๊ำซฯลดลงเป็นหลัก 
 ในขณะที่ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯของ ปตท. มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น ตำมปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊ำซ
ฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติที่ได้จำกหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊ำซฯ) เพิ่มขึ้นจำก 1,590,649 ตันใน Q3/2558 เป็น 1,709,990 ตัน
ใน Q4/2558 โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ LPG และ Ethane  แม้ว่ำรำคำขำยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงใน Q4/2558 ตำมรำคำ
ผลิตภัณฑ์ที่อ้ำงอิงรำคำผลิตภัณฑ์ในตลำดโลก 
  EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ใน Q4/2558 มีจ ำนวน 12,979 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,946 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.7 โดย
หลักจำกก ำไรขั้นต้นของหน่วยธุรกิจก๊ำซฯ ของ ปตท.ที่ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ มีก ำไรจำกผลิตภัณฑ์ Ethane และ LPG เพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ต้นทุนก๊ำซฯลดลง  ประกอบกับใน Q3/2558 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซฯ มีกำรช ำระเงินชดเชยค่ำก่อสร้ำงท่อเส้นที่ 4 ล่ำช้ำ 
ทั้งนี้ EBIT ใน Q4/2558 อยู่ที่ 8,623 ล้ำนบำท ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.0 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 
 ส ำหรับธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน ที่ประกอบด้วย  GPSC ENCO และ PTTES ซ่ึงในภำพรวมปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับไตรมำสก่อนโดยหลักจำก GPSC ที่มีค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนและค่ำเส่ือมรำคำที่เพิ่มขึ้น  ประกอบกับ GPSC ได้รับเงินปันผลรับ
จำก RPCL ในไตรมำสที่แล้ว แม้ว่ำจะมีก ำไรขั้นต้นจำกกำรจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น  

 ผลการด าเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 
 ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 542,799 ล้ำนบำท ลดลง 38,317 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อย
ละ 6.6 จำกปี 2557 โดยหลักจำกหน่วยธุรกิจก๊ำซฯ ของ ปตท. ที่ธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่งและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำย
ลดลง จำกรำคำขำยเฉลี่ยลดลงในทุกกลุ่มลูกค้ำ โดยเฉพำะรำคำขำยลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ปรับตัวลงตำมสูตรรำคำที่อ้ำงอิงรำคำ
น้ ำมันเตำที่ปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน  แม้ว่ำปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯเฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต)  เพิ่มขึ้น 
119 MMSCFD จำก 4,688 MMSCFD ในปี 2557 เป็น 4,807 MMSCFD ในปี 2558 หรือร้อยละ 2.5 โดยหลักจำกปริมำณควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของลูกค้ำกลุ่ม IPP และ SPP เพิ่มสูงขึ้นโดยมีโรงไฟฟ้ำใหม่ IPP ที่เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ใน เดือน ธ.ค. 2557 
และ มิ.ย. 2558 ส่วนโรงไฟฟ้ำใหม่ SPP เริ่มทยอยด ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำสที่ 2/2558 (Q2/2558) 
 นอกจำกนี้ ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลง จำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่อ้ำงอิงรำคำผลิตภัณฑ์ในตลำดโลก
ลดลง ในปี 2558  แม้ว่ำปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวม (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติที่ได้จำกหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊ำซฯ) จะเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจำก 6,392,174 ตัน ในปี 2557 เป็น 6,422,820 ตัน ในปี 2558 หรือร้อยละ 0.5 โดยหลักจำกปริมำณขำยผลิตภัณฑ์ Ethane 
ในขณะที่ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์ Propane และ NGL ลดลง  
 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2558 มีจ ำนวน 45,622 ล้ำนบำท ลดลง 9,661 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.5 โดยหลัก
จำกก ำไรขั้นต้นของหน่วยธุรกิจก๊ำซฯ ของ ปตท.ที่ลดลง โดยเฉพำะจำกก ำไรขั้นต้นของธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่งและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ เนื่องจำกรำคำขำยลูกค้ำอุตสำหกรรมของธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ ที่ปรับตัวลดลงตำมสูตรรำคำที่อ้ำงอิงรำคำน้ ำมันเตำที่
ปรับตัวลง ในขณะที่ต้นทุนรำคำก๊ำซฯปรับลดลงช้ำกว่ำ รวมทั้ง ก ำไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ จำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ 
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ที่ปรับตัวลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น รวมถึงธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซฯมีกำรช ำระเงินชดเชยค่ำก่อสร้ำงท่อเส้นที่ 4 ล่ำช้ำ แม้ว่ำธุรกิจ NGV 
จะขำดทุนลดลง จำกกำรปรับเพิ่มขึ้นของรำคำขำยเป็น 13.50 บำท/กก. ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำทั่วไป และ 10.00 บำท/กก. ส ำหรับกลุ่ม
ลูกค้ำบัตรเครดิตพลังงำน (รถแท็กซ่ี รถโดยสำรสำธำรณะ) ทั้งนี้  EBIT ในปี 2558 อยู่ที่ 29,765 ล้ำนบำท ซ่ึงลดลงร้อยละ 25.2 ตำม 
EBITDA ที่ลดลง 
 ส ำหรับธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน ในปี 2558 มีผลประกอบกำรดีขึ้น โดย GPSC ขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ 
เนื่องจำกมีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงในปี 2557 ขณะที่ปีนี้มีค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม GPSC ได้รับเงินปันผลรับจำก 
RPCL และ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเพิ่มขึ้น  

                    กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 กลุ่มธุรกิจน้ ามัน 

YoY QoQ YoY

ปริมาณขายเฉล่ีย 6,209 6,157 6,511 4.9% 5.7% 24,657 25,268 2.5%

%เพิ่ม (ลด)
2557 2558หน่วย : ล้านลิตร Q4/2557 Q3/2558 Q4/2558

%เพิ่ม (ลด)

 
 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
ใน Q4/2558 กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 121,372 ล้ำนบำท ลดลง 566 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 0.5  โดย

หลักจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ลดลงตำมรำคำเฉลี่ยของน้ ำมันดิบดูไบที่ลดลงจำก 49.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q3/2558 เหลือ 
40.7เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q4/2558  ในขณะที่ปริมำณขำยเฉลี่ยในไตรมำสนี้เพิ่มขึ้น 354 ล้ำนลิตร หรือร้อยละ 5.7 จำก 
6,157 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 420,965 บำร์เรลต่อวันใน Q3/2558 เป็น 6,511 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 445,126 บำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้
ส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณขำยดีเซล อำกำศยำน และเบนซิน เนื่องจำกรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ปรับตัวลดลงและเป็น
ฤดูท่องเที่ยว 

EBITDA ใน Q4/2558 มี จ ำนวน 3,826 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก Q3/2558 จ ำนวน 1,451 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 61.1  ส่วน
ใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นจำกก ำไรจำกกำรขำยเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะ Mogas และ Lube ส่งผลให้ EBIT ในงวด Q4/2558 มี
จ ำนวน 3,232 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,626 ล้ำนบำท จำก EBITDA ดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
ผลการด าเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 
ในปี 2558  กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 511,530 ล้ำนบำท ลดลง 126,879 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 19.9 

เป็นผลมำจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่ลดลง โดยรำคำเฉลี่ยของน้ ำมันดิบดูไบลดลงจำก 96.7 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลในปี 2557 
เหลือ 50.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2558 ในขณะที่ปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 611 ล้ำนลิตร หรือ ร้อยละ 2.5 จำก 24,657 ล้ำนลิตร
หรือเทียบเท่ำ 424,907 บำร์เรลต่อวันในปี 2557 เป็น 25,268 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 435,443 บำร์เรลต่อวันในปี 2558  ทั้งนี้ ส่วน
ใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรขำยในกลุ่มดีเซล เบนซิน และอำกำศยำน ตำมควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นจำกรำคำน้ ำมันตกต่ ำ 

EBITDA ในปี 2558 มีจ ำนวน 14,583 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,006 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 26.0 โดยปรับเพิ่มขึ้นจำกก ำไรจำกกำร
ขำยกลุ่มเบนซิน หล่อลื่น และ LPG โดยหลักจำกรำคำต้นทุนที่ปรับตัวลงตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก รวมถึง stock gain จำก LPG 

ส่งผลให้ EBIT ในปี 2558 อยู่ที่ 11,607 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,891 ล้ำนบำท ตำม EBITDA ที่ปรับเพิ่มขึ้นดังกล่ำวข้ำงต้น 

 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

YoY QoQ YoY

ปริมาณขายเฉล่ีย 20,497 19,532 20,438 (0.3%) 4.6% 78,595 81,285 3.4%

%เพิ่ม (ลด)
2557 2558หน่วย : ล้านลิตร Q4/2557 Q3/2558 Q4/2558

%เพิ่ม (ลด)
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ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
ใน Q4/2558 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน  198,763 ล้ำนบำท ลดลง 42,010 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 17.4 จำก Q3/2558    เนื่องจำกรำคำน้ ำมันในตลำดโลกปรับตัวลดลง ขณะที่ปริมำณขำยในไตรมำสนี้เพิ่มขึ้น 906 ล้ำน
ลิตรหรือ ร้อยละ 4.6 จำก 19,532 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,335,411 บำร์เรลต่อวันใน Q3/2558 เป็น 20,438 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 
1,397,310 บำร์เรลต่อวันใน Q4/2558  จำกปริมำณกำรค้ำในต่ำงประเทศ (Out - Out Trading) ในขณะที่ปริมำณกำรค้ำน ำเข้ำ (Out – 
in Trading) ลดลง 

EBITDA ใน Q4/2558 มีจ ำนวน 1,217 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 358 ล้ำนบำท โดยหลักจำก PTTT ที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้ EBIT ซ่ึงรวมผลจำกอัตรำแลกเปลี่ยนแล้ว ในไตรมำสนี้ มีจ ำนวน 2,165 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,873 ล้ำนบำท  

 
ผลการด าเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 
ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 949,933 ล้ำนบำท ลดลง 646,097 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 40.5 เนื่องจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปรับตัวลงตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ในขณะที่ปริมำณขำยในปีนี้เพิ่มขึ้น 2,690 ล้ำน
ลิตรหรือร้อยละ 3.4 จำก 78,595 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,354,404 บำร์เรลต่อวัน ในปี 2557 เป็น 81,285 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 
1,400,756 บำร์เรลต่อวัน ส่วนใหญ่จำกปริมำณกำรค้ำน ำเข้ำ (Out-In Trading) และในประเทศ (In-In Trading) ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะ
จำกน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท จำกกำรที่โรงกลั่นน้ ำมันในกลุ่ม ปตท. ไม่มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงครั้งใหญ่ในงวดนี้ ในขณะที่ปริมำณ
กำรค้ำต่ำงประเทศ (Out – Out Trading) ลดลง จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัฐบำลอินโดนีเซีย 

               EBITDA ในปี 2558 มีจ ำนวน 3,315 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7,137 ล้ำนบำท และ EBIT ที่รวมผลจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในงวดนี้
มีก ำไร 5,517 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,434 ล้ำนบำท จำกปีก่อนโดยมีสำเหตหุลักจำกธุรกรรมของ PTTT   

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี

YoY QoQ

HDPE 1,449 1,234 1,153 (20.4%) (6.6%) 1,544 1,238 (19.8%)

PP 1,453 1,135 995 (31.5%) (12.3%) 1,553 1,155 (25.6%)

BZ - Cond 320 235 230 (28.1%) (2.1%) 375 238 (36.5%)

PX - Cond 401 397 410 2.2% 3.3% 400 383 (4.3%)

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน Q4/2557 2557 2558
%เพิ่ม 

(ลด)

%เพิ่ม (ลด)
Q3/2558 Q4/2558

 
 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 
ใน Q4/2558 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 205,547 ล้ำนบำท ลดลง 7,846 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 3.7 ส่วนใหญ่จำกรำคำเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและปิโตรเคมีลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึง
สะท้อนสภำพตลำดน้ ำมันที่ได้รับแรงกดดันของอุปทำนน้ ำมันดิบที่ล้นตลำดและควำมกังวลต่อปริมำณกำรผลิตน้ ำมันดิบของ
อิหร่ำนที่จะเพิ่มขึ้น ส ำหรับปริมำณกำรขำยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของโรงกล่ันและปิโตรเคมี  

 EBITDA ใน Q4/2558 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน มีจ ำนวนรวม 16,669 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4,150 ล้ำนบำท จำก 
Q3/2558 และ EBIT จ ำนวน 9,529 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4,068 ล้ำนบำท โดย 

- ผลกำรด ำเนินงำนของโรงกลั่น ก ำไรขั้นต้นจำกกำรกลั่น (ไม่รวมผลกระทบจำกสต๊อกน้ ำมัน) เพิ่มขึ้น (Market GRM) 
เป็นผลมำจำกส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปกับวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ปรับเพิ่มขึ้น ยกเว้นส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันเบนซินอ่อนตัว
ลงเพียงเล็กน้อย นอกจำกนี้โรงกลั่นในกลุ่มปตท. มีขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันลดลงจำก 3.67 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลใน 
Q3/58 เป็น 2.61 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลในไตรมำสนี้ ถึงแม้ว่ำรำคำน้ ำมันจะปรับลดลงกว่ำร้อยละ 18.2   
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- ผลกำรด ำเนินงำนของโรงปิโตรเคมี P2F ของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ปรับเพิ่มขึ้นจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์หลักกับ
วัตถุดิบดีขึ้นโดยเฉพำะพำรำไซลีน จำกอุปทำนสำรพำรำไซลีนในเอเชียปรับลดลงจำกที่ผู้ผลิตในเกำหลีใต้ และญี่ปุ่น
ปรับลดก ำลังกำรผลิต อีกทั้งผู้ผลิตในจีนรำยใหญ่ ได้หยุดด ำเนินกำรผลิตกะทันหันในเดือน ธ.ค.2558 ท ำให้อุปทำนใน
ประเทศจีนลดลง  ส ำหรับอัตรำกำรผลิตสำรอะโรเมติกส์โดยรวมเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อน เนื่องจำกใน Q3/2558 PTTGC 
หยุดเดินเครื่องจักรโรงงำนอะโรเมติกส์ 2 (ขนำดก ำลังกำรผลิตอะโรเมติกส์ 1,070,000 ตัน/ปี) ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2558 
เป็นเวลำ 75 วัน  ส ำหรับกลุ่มโอเลฟินส์ ผลกำรด ำเนินงำนลดลง เนื่องมำจำกรำคำผลิตภัณฑ์ปรับลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ 
ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมต้องกำรในตลำดจีนที่ลดลงและอุปทำนจำกตะวันออกกลำงที่ เพิ่มขึ้น ท ำให้ส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน โดยรำคำเม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนปรับลดลงร้อยละ 6.6 
ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำของกลุ่มธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน ปรับเพิ่มขึ้น 758 ล้ำนบำท 

จำก Q3/2558 ที่รับส่วนแบ่งขำดทุนจ ำนวน 96 ล้ำนบำท มำเป็นส่วนแบ่งก ำไร 662 ล้ำนบำท ใน Q4/2558 โดยหลักมำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนของ SPRC (ต.ค.-พ.ย. 2558) ที่ปรับตัวดีขึ้น จำก Market GRM ที่ปรับเพิ่มขึ้น และ ขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันที่ลดลง  

นอกจำกนี้ใน Q4/2558 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของบริษัท Myriant (บริษัทย่อยของ PTTGC) จ ำนวน 2,531 ล้ำน
บำท (หรือจ ำนวน 2,056 ล้ำนบำทเมื่อสุทธิภำษีเงินได้) ซ่ึงเป็นกำรด้อยค่ำโรงงำนผลิต Succinic Acid เนื่องจำกโรงงำนอยู่ระหว่ำง
กำรทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ จึงท ำให้ใช้ก ำลังกำรผลิตไม่เต็มก ำลังกำรผลิต ประกอบกับรำคำ Succinic Acid ลดลงตำมรำคำ
น้ ำมันดิบ   

ผลการด าเนินงานของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 
ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 874,195 ล้ำนบำท ลดลง 230,816 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 20.9 ส่วนใหญ่มำจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและปิโตรเคมีปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบเนื่องจำกอุปทำน
น้ ำมันดิบที่ล้นตลำด   แม้อัตรำกำรใช้ก ำลังผลิตของโรงกล่ันจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่รำยได้ขำยปิโตรเคมีที่ลดลงมีผลมำ จำกกำรน ำเข้ำ
ของประเทศจีนที่ลดลงตำมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และค่ำเงินหยวนที่อ่อนค่ำลง 

แม้รำยได้จำกกำรขำยจะลดลง แต่ผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวดีขึ้นโดย EBITDA ใน ปี2558 มีจ ำนวนรวม 81,954 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 50,564 ล้ำนบำท จำกปี2557 ที่มีจ ำนวน 31,390 ล้ำนบำท และ EBIT จ ำนวน 54,379ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 50,839 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลักดังนี้ 

- ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของโรงกล่ันดขีึ้นมำก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปและน้ ำมันดบิ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันเบนซินและน้ ำมันเตำ รำคำน้ ำมันที่ลดลงได้ส่งผลกระทบทำงบวกต่อ
ต้นทุนน้ ำมันดิบและเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรกล่ันและส่วนที่สูญหำย (Fuel and Loss) ของโรงกลั่นลดลงด้วย ประกอบกับมี
อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีโรงกลั่นในกลุ่มปตท. มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงใหญ่หลำยโรง 
รวมถึงผลขำดทุนสต๊อกน้ ำมันที่ลดลง จำกรำคำน้ ำมันดิบที่ค่อนข้ำงทรงตัวไม่ลดลงอย่ำงรวดเร็วเมื่อเทียบกับปลำยปี 
2557  
- ผลกำรด ำเนินงำนของโรงปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์โดยรวมดีขึ้นจำกปีก่อน โดย P2F เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกต้นทุน
พลังงำนที่ใช้ในระบบและส่วนที่สูญหำย (Fuel and loss) ลดต่ ำลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ คอนเดนเสทที่ปรับตัวลดลงรวมถึง
ผลขำดทุนจำกสต๊อกลดลง แม้ว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ (Spread Margin) ได้ปรับตัวลดลงทั้งในส่วน
ของ PX และ BZ โดยเฉพำะ BZ  เนื่องจำกสภำวะอุปทำนล้นตลำดในภูมิภำคเอเชีย ประกอบกับอุปสงค์ในจีนทีล่ดลงตำม
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ลดต่ ำลง ส ำหรับกลุ่มโอเลฟินส์นั้น ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมลดลงจำกปีก่อน สำเหตหลัก
จำก P2F ลดต่ ำลง เนื่องจำกรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกส่วนใหญ่ปรับลดลง ถึงแม้ปริมำณจ ำหน่ำยและอัตรำกำรใช้ก ำลัง
กำรผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตำม 
ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ปรับเพิ่มขึ้น 4,762 ล้ำนบำท 

เป็น 4,004 ล้ำนบำท ในปี 2558 ส่วนใหญ่มำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำก SPRC (ม.ค.-พ.ย. 2558) ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจำกอัตรำกำรใช้
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ก ำลังกำรกล่ันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงครั้งใหญ่ตำมแผนงำน ประกอบกับ Market GRM ที่เพิ่มขึ้น และ 
ขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันที่ลดลง  

นอกจำกนี้ในปี 2558 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของบริษัท Myriant (บริษัทย่อยของ PTTGC) จ ำนวน 2,531 ล้ำน
บำท (หรือจ ำนวน 2,056 ล้ำนบำทเมื่อสุทธิภำษีเงินได้) ในขณะที่ปีก่อนไม่มีรำยกำรดังกล่ำว 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

YoY QoQ

HDPE 1,449 1,234 1,153 (20.4%) (6.6%) 1,544 1,238 (19.8%)

PP 1,453 1,135 995 (31.5%) (12.3%) 1,553 1,155 (25.6%)

BZ - Cond 320 235 230 (28.1%) (2.1%) 375 238 (36.5%)

PX - Cond 401 397 410 2.2% 3.3% 400 383 (4.3%)

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน Q4/2557 2557 2558
%เพิ่ม 

(ลด)

%เพิ่ม (ลด)
Q3/2558 Q4/2558

YoY QoQ

Market GRM 6.24 5.20 7.32 17.3% 40.8% 4.43 6.71 51.5%

Inventory gain (loss) (11.54) (3.67) (2.61) 77.4% 28.0% (4.02) (1.41) 64.9%

Accounting GRM (4.77) 1.58 5.80 >100% >100% 1.06 5.76 >100%

อัตราการใช้ก าลังการกล่ัน (%) 97.8% 98.0% 92.0% (5.9%) (6.1%) 92.4% 96.8% 4.8%

Q3/2558หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล Q4/2557 2557 2558
%เพิ่ม 

(ลด)

%เพิ่ม (ลด)
Q4/2558

หมำยเหตุ : GRM ค ำนวณจำกโรงกล่ันน้ ำมันของ TOP, IRPC, SPRC  และ PTTGC  
                 :โรงกล่ัน SPRC ค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 11 เดือน ปี 58 (ม.ค.-พ.ย. 58) เน่ืองจำกปตท.ขำยหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.59 วันท่ี 3 ธ.ค.58 และ IPO วันท่ี 8 
ธ.ค. 58  
 

                         ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
 ใน Q4/2558 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 205,547 ล้ำนบำท ลดลง 7,846 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 3.7 ส่วนใหญ่จำกรำคำเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและปิโตรเคมีลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
ซ่ึงสะท้อนสภำพตลำดน้ ำมันที่ได้รับแรงกดดันของอุปทำนน้ ำมันดิบที่ล้นตลำดและควำมกังวลต่อปริมำณกำรผลิตน้ ำมันดิบของ
อิหร่ำนที่จะเพิ่มขึ้น ส ำหรับปริมำณกำรขำยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของโรงกล่ันและปิโตรเคมี  
 EBITDA ใน Q4/2558 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีจ ำนวนรวม 16 ,669 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4,150 ล้ำนบำท 
จำก Q3/2558 และ EBIT จ ำนวน 9,529 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4,068 ล้ำนบำท โดย 

- ผลกำรด ำเนินงำนของโรงกลั่น ก ำไรขั้นต้นจำกกำรกลั่น (ไม่รวมผลกระทบจำกสต๊อกน้ ำมัน) เพิ่มขึ้น (Market GRM) 
เป็นผลมำจำกส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปกับวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ปรับเพิ่มขึ้น ยกเว้นส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันเบนซินอ่อนตัว
ลงเพียงเล็กน้อย นอกจำกนี้โรงกล่ันในกลุ่มปตท. มีขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันลดลงจำก 3.67 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลใน 
Q3/58 เป็น 2.61 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลในไตรมำสนี้ ถึงแม้ว่ำรำคำน้ ำมันจะปรับลดลงกว่ำร้อยละ 18.2   
- ผลกำรด ำเนินงำนของโรงปิโตรเคมี P2F ของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ปรับเพิ่มขึ้นจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์หลักกับ
วัตถุดิบดีขึ้นโดยเฉพำะพำรำไซลีน จำกอุปทำนสำรพำรำไซลีนในเอเชียปรับลดลงจำกที่ผู้ผลิตในเกำหลีใต้ และญี่ปุ่น
ปรับลดก ำลังกำรผลิต อีกทั้งผู้ผลิตในจีนรำยใหญ่ ได้หยุดด ำเนินกำรผลิตกะทันหันในเดือน ธ.ค.2558 ท ำให้อุปทำนใน
ประเทศจีนลดลง  ส ำหรับอัตรำกำรผลิตสำรอะโรเมติกส์โดยรวมเพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อน เนื่องจำกใน Q3/2558 PTTGC 
หยุดเดินเครื่องจักรโรงงำนอะโรเมติกส์ 2 (ขนำดก ำลังกำรผลิตอะโรเมติกส์ 1,070,000 ตัน/ปี) ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2558 
เป็นเวลำ 75 วัน  ส ำหรับกลุ่มโอเลฟินส์ ผลกำรด ำเนินงำนลดลง เนื่องมำจำกรำคำผลิตภัณฑ์ปรับลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 11 

ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมต้องกำรในตลำดจีนที่ลดลงและอุปทำนจำกตะวันออกกลำงที่ เพิ่มขึ้น ท ำให้ส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ปรับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน โดยรำคำเม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนปรับลดลงร้อยละ 6.6 

 ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำของกลุ่มธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ปรับเพิ่มขึ้น 758 ล้ำน
บำท จำก Q3/2558 ที่รับส่วนแบ่งขำดทุนจ ำนวน 96 ล้ำนบำท มำเป็นส่วนแบ่งก ำไร 662 ล้ำนบำท ใน Q4/2558 โดยหลักมำจำกผล
กำรด ำเนินงำนของ SPRC (ต.ค.-พ.ย. 2558) ที่ปรับตัวดีขึ้น จำก Market GRM ที่ปรับเพิ่มขึ้น และ ขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันที่ลดลง  
นอกจำกนี้ใน Q4/2558 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของบริษัท Myriant (บริษัทย่อยของ PTTGC) จ ำนวน 2,531 ล้ำนบำท 
(หรือจ ำนวน 2,056 ล้ำนบำทเมื่อสุทธิภำษีเงินได้) ซ่ึงเป็นกำรด้อยค่ำโรงงำนผลิต Succinic Acid เนื่องจำกโรงงำนอยู่ระหว่ำงกำร
ทดสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์ จึงท ำให้ใช้ก ำลังกำรผลิตไม่เต็มก ำลังกำรผลิต ประกอบกับรำคำ Succinic Acid ลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ 
 
 ผลการด าเนินงานของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 
 ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 874,195 ล้ำนบำท ลดลง 230,816 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 20.9 ส่วนใหญ่มำจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและปิโตรเคมีปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบเนื่องจำก
อุปทำนน้ ำมันดิบที่ล้นตลำด   แม้อัตรำกำรใช้ก ำลังผลิตของโรงกลั่นจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่รำยได้ขำยปิโตรเคมีที่ลดลงมีผลมำ จำก
กำรน ำเข้ำของประเทศจีนที่ลดลงตำมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และค่ำเงินหยวนที่อ่อนค่ำลง 
 แม้รำยได้จำกกำรขำยจะลดลง แต่ผลกำรด ำเนินงำนปรับตัวดีขึ้นโดย EBITDA ใน ปี2558 มีจ ำนวนรวม 81,954 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 50,564 ล้ำนบำท จำกปี2557 ที่มีจ ำนวน 31,390 ล้ำนบำท และ EBIT จ ำนวน 54,379ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 50,839 ล้ำนบำท 
สำเหตุหลักดังนี้ 

- ผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของโรงกล่ันดขีึ้นมำก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปและน้ ำมันดบิ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันเบนซินและน้ ำมันเตำ รำคำน้ ำมันที่ลดลงได้ส่งผลกระทบทำงบวกต่อ
ต้นทุนน้ ำมันดิบและเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรกล่ันและส่วนที่สูญหำย (Fuel and Loss) ของโรงกลั่นลดลงด้วย ประกอบกับมี
อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีโรงกลั่นในกลุ่มปตท. มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงใหญ่หลำยโรง 
รวมถึงผลขำดทุนสต๊อกน้ ำมันที่ลดลง จำกรำคำน้ ำมันดิบที่ค่อนข้ำงทรงตัวไม่ลดลงอย่ำงรวดเร็วเมื่อเทียบกับปลำยปี 
2557  
- ผลกำรด ำเนินงำนของโรงปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์โดยรวมดีขึ้นจำกปีก่อน โดย P2F เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกต้นทุน
พลังงำนที่ใช้ในระบบและส่วนที่สูญหำย (Fuel and loss) ลดต่ ำลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ คอนเดนเสทที่ปรับตัวลดลงรวมถึง
ผลขำดทุนจำกสต๊อกลดลง แม้ว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ (Spread Margin) ได้ปรับตัวลดลงทั้งในส่วน
ของ PX และ BZ โดยเฉพำะ BZ  เนื่องจำกสภำวะอุปทำนล้นตลำดในภูมิภำคเอเชีย ประกอบกับอุปสงค์ในจีนทีล่ดลงตำม
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ลดต่ ำลง ส ำหรับกลุ่มโอเลฟินส์นั้น ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมลดลงจำกปีก่อน สำเหตหลัก
จำก P2F ลดต่ ำลง เนื่องจำกรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกส่วนใหญ่ปรับลดลง ถึงแม้ปริมำณจ ำหน่ำยและอัตรำกำรใช้ก ำลัง
กำรผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตำม 

 ส ำหรับส่วนแบ่งก ำไรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน ปรับเพิ่มขึ้น 4,762 ล้ำนบำท 
เป็น 4,004 ล้ำนบำท ในปี 2558 ส่วนใหญ่มำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำก SPRC (ม.ค.-พ.ย. 2558) ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจำกอัตรำกำรใช้
ก ำลังกำรกลั่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2557 ที่มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงครั้งใหญ่ตำมแผนงำน ประกอบกับ Market GRM ที่เพิ่มขึ้น และ 
ขำดทุนจำกสต็อกน้ ำมันที่ลดลง  
 นอกจำกนี้ในปี 2558 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของบริษัท Myriant (บริษัทย่อยของ PTTGC) จ ำนวน 2,531 
ล้ำนบำท (หรือจ ำนวน 2,056 ล้ำนบำทเมื่อสุทธิภำษีเงินได้) ในขณะที่ปีก่อนไม่มีรำยกำรดังกล่ำว 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 12 

กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 

%เพิ่ม

YoY QoQ (ลด)

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 64.0 58.8 52.6 (17.8%) (10.5%) 70.9 59.2 (16.5%)

ราคาขายเฉล่ีย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 58.7 53.0 51.7 (11.9%) (2.5%) 63.6 54.4 (14.5%)

ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 2.2 1.6 1.4 (36.4%) (12.5%) 9.8 7.3 (25.5%)

ป ี2557 ป ี2558Q4/2557
%เพิ่ม (ลด)

Q3/2558 Q4/2558

 
 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 
 ใน Q4/2558 ธุรกิจถ่ำนหินมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 2,639 ล้ำนบำท ลดลง 477 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.3สำเหตุ
หลักมำจำกใน Q4/2558 ปริมำณขำยลดลง 0.2 ล้ำนตัน หรือ ร้อยละ 12.5 ตำมนโยบำยชะลอกำรผลิตและกำรขำยเพื่อลดผลกระทบ
จำกรำคำถ่ำนหินที่อยู่ในช่วงขำลง ประกอบกับรำคำขำยถ่ำนหินเฉลี่ยลดลง 1.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 2.5 มำอยู่ที่ 51.7 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  

 EBITDA ใน Q4/2558 มีจ ำนวน 140 ล้ำนบำท ลดลง 488 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 77.7 สำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยและ
รำคำขำยถ่ำนหินเฉลี่ยที่ลดลงตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น จึงส่งผลให้ EBIT มีผลขำดทุน 422 ล้ำนบำท ลดลง 368 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ 
Q3/2558 ที่มีผลขำดทุนอยู่ที่ 54 ล้ำนบำท ถึงแม้ว่ำค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยจะลดลงจำกปริมำณกำรผลิตที่ลดลงก็ตำม 

 นอกจำกนั้นใน Q4/2558 PTTER มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์เหมืองจ ำนวน 20,275 ล้ำนบำท (หรือ
จ ำนวน 16,183 ล้ำนบำทเมื่อสุทธิภำษีเงินได้) เนื่องจำกกำรปรับตัวลงของรำคำน้ ำมัน ส่งผลให้รำคำถ่ำนหินในตลำดโลกลดลง และ
มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้ำ ประกอบกับ กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน  

     ผลการด าเนินงานของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 
 ใน ปี 2558 มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 13,633 ล้ำนบำท ลดลง 6,924 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 33.7 สำเหตุหลักมำจำก
ปริมำณขำยถ่ำนหินที่ลดลงร้อยละ 25.5 โดยหลักจำกแหล่ง Sebuku รวมทั้งรำคำขำยถ่ำนหินเฉลี่ยลดลง 9.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
หรือร้อยละ 15.1 
 EBITDA ใน ปี 2558 มีจ ำนวน 2,725 ล้ำนบำท ลดลง 1,746 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 39.1 สำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำย
และรำคำขำยถ่ำนหินเฉลี่ยที่ลดลงดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม EBIT ใน ปี 2558 มีผลขำดทุน 167 ล้ำนบำทลดลง เมื่อเทียบกับ ปี 
2557 ที่มีขำดทุนจ ำนวน 238 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่ลดลงจำกปริมำณกำรผลิตที่ลดลง ประกอบ
กับกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต และกำรขนส่งให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนด ำเนินงำนที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลง  

 นอกจำกนี้ ปี 2558 PTTER มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรพัย์เหมืองจ ำนวน 20,275 ล้ำนบำท ดังที่ได้กล่ำว
ข้ำงต้น  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มถินุายน 2558 เปรียบเทียบกบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

 

สินทรัพย ์
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ ำนวน 2,173,996 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ 31 
ธันวำคม 2557 จ ำนวน 76,355 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.4 เป็นผลจำก 
 : สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 24,436 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.5 สำเหตุหลักมำจำก 

-  สินค้ำคงเหลือลดลง 35,710 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกรำคำและปริมำณสินค้ำคงเหลือกลุ่มผลิตภัณฑ์    ปิโตรเลียม 
ลดลงเนื่องจำกรำคำตลำดและปริมำณส ำรองตำมกฎหมำยลดลง  

-  ลูกหนี้กำรค้ำลดลง 34,555 ล้ำนบำท โดยหลักเกิดจำกกำรลดลงของรำคำผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557  
-  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 29,968 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลมำจำกเงินสดรับ
จำกกำรด ำเนินงำน และกำรขำยเงินลงทุน BCP และ SPRC ในขณะที่มีจ่ำยช ำระหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำวใน
ระหว่ำงงวด และกำรจ่ำยเงินปันผล 

 : เงินลงทุนระยะยำว ลดลง 26,812 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.7 ส่วนใหญ่จำกกำรขำยเงินลงทุนใน BCP เมื่อวันที่ 30 
เม.ย. 2558 และ SPRC เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 (IPO วันที่ 8 ธ.ค. 2558) 
 : สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 13,634 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 7.7 และสินทรัพย์เหมืองลดลง 12,532 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 
38.6 โดยหลักเนื่องจำกกำรรับรู้ด้อยค่ำสินทรัพย์ในกำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรและเหมืองถ่ำนหิน  
 : ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 13,530 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.2 โดยหลักจำกกำรซ้ือที่ดินเพิ่ม กำรก่อสร้ำงของ
โครงกำรท่อก๊ำซเส้นที่ 4 โครงกำรท่อนครสวรรค์ และโครงกำรท่อนครรำชสีมำของ ปตท. งำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงของโครงกำร
เพิ่มมูลค่ำเพื่อผลิตภัณฑ์สะอำด  (UHV) ของ IRPC และงำนก่อสร้ำงโครงกำร LNG terminal phase 2 ของ PTTLNG รวมถึงงำน
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กแห่งใหม่ (New SPPs)ของ TOP ทั้งนี้ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์บำงส่วนลดลง จำกกำรที่ ปตท. สผ. รับรู้
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 
 

สินทรัพย์รวม  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยำว  
(รวมส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนเผ่ือขำย, 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และเงินลงทุนระยะยำวอื่น  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

31 ธ.ค. 57  31 ธ.ค. 58  31 ธ.ค. 57  31 ธ.ค. 58  

หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ 
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หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. และบริษทัย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 1,086,309 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ 31 ธันวำคม 2557 
จ ำนวน 109,348 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 9.1 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก  

: เงินกู้ยืมระยะยำว (รวมเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี) ลดลง 64,167 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 9.2 ส่วน
ใหญ่มำจำกกำรจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยืมระยะยำวและกำรไถ่ถอนหุ้นกู้รวมจ ำนวน 136,890 ล้ำนบำท หลักๆจำก ปตท. ปตท.สผ. 
PTTGC และ TOP นอกจำกนี้ระหว่ำงงวดมีกำรกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ้นรวมจ ำนวน 48,141 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่จำก PTTGC IRPC 
และ TOP รวมถึงมีผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ออ่นค่ำลงเมื่อเทียบกับส้ินปี 2557 ท ำใหเ้งินกู้เพิม่ขึ้นจ ำนวน 24,075 ล้ำนบำท 

: หนี้สินหมุนเวียนอืน่ลดลง 46,328 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.0 ส่วนใหญจ่ำกเจ้ำหนี้กำรค้ำที่ลดลง ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำคำ
ก๊ำซและน้ ำมันที่ลดลงตำมรำคำตลำดโลก รวมถึงปริมำณกำรซ้ือวัตถุดิบที่ลดลง ณ ส้ินปี 2558 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นมจี ำนวนรวม 1,087,687 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกส้ินปี 2557 จ ำนวน 32,993 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 3.1 เปน็ผลมำจำก 

: องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิ่มขึ้น 26,261 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินทีเ่พิ่มขึ้น จำกกำรอ่อนค่ำลงของเงินบำท เมื่อเทียบกบัสิ้นป ี2557 

: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น 19,133 ล้ำนบำท  

: ก ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรลดลง 12,447 ล้ำนบำท โดยหลักจำกผลประกอบกำรของ ปตท. และบรษิัทย่อย ส ำหรับปี 
2558 ลดลงเหลือจ ำนวน 19,936 ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลประกอบกำรครึง่หลังของปี 2557 และ ส ำหรับ
ผลประกอบกำรครึ่งแรกของปี 2558 อีกจ ำนวน 31,401 ล้ำนบำท 

สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส ำหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ ำนวน 
5,766 ล้ำนบำท และมีเงินสดสุทธิต้นงวด จ ำนวน 234,212 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลำยงวดเท่ำกับ 239,978 ล้ำนบำท ทั้งนี้ 
รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

หน่วย: ล้านบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 293,285 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (133,043) 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (163,813) 

ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (762) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 9,872 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เพื่อขำย 227 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด-สุทธ ิ 5,766 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นงวด 234,212 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 239,978 
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 กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 293,285 ล้ำนบำท มำจำกก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ตำมงบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 19,936 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรม
ด ำเนินงำน โดยรำยกำรหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 143,761 ล้ำนบำท 
ขำดทุนจำกกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์และเงินลงทุนจ ำนวน 74,155 ล้ำนบำท ต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 30,089 ล้ำนบำทภำษีเงินได้
จ ำนวน 24,855 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและตรำสำรอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ ำนวน 15,271 ล้ำนบำท รวมทั้งมีกำร
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนสุทธิที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจ ำนวน 27,003 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
จ ำนวน 42,137 ล้ำนบำท 
 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 133,043 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
 : เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ และสินทรัพย์เหมือง รวมจ ำนวน 162 ,487 ล้ำน
บำท โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุน
ในโครงกำรซอติก้ำ โครงกำรอำทิตย์ และโครงกำรคอนแทร็ค 4 กำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของ ปตท. โดยโครงกำรหลัก ได้แก่ 
โครงกำรท่อเส้นที่ 4 โครงกำรท่อนครสวรรค์ และโครงกำรท่อนครรำชสีมำ นอกจำกนี้ยังมีกำรลงทุนในโครงกำร Phenol II กำร
ขยำยก ำลังกำรผลิตโรงงำน TOCGC และโครงกำร Debottlenecking โรงงำนอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ของ PTTGC และโครงกำรเพิ่ม
มูลค่ำเพื่อผลิตภัณฑ์สะอำด (UHV) ของ IRPC รวมถึงงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กแห่งใหม่ (SPPs) ของ TOP  
 : เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนช่ัวครำวจ ำนวน 24,202 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในเงินฝำกประจ ำและตรำสำร
สถำบันกำรเงินของ ปตท. ปตท.สผ. และ GPSC 
 : เงินสดรับสุทธิจำกเงินลงทุนระยะยำวจ ำนวน 30,893 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน BCP และ SPRC 
จ ำนวน 13,491 ล้ำนบำท และ 10,932 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รวมถึง PT. Mar, PT Az Zhara และ PTTGE COOP รวมจ ำนวน 4,371 
ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยังได้รับเงินสดจำกกำรลดทุน SPRC ก่อนจ ำหน่ำยเงินลงทุนเป็นจ ำนวน 3,260 ล้ำนบำทอย่ำงไรก็ตำม มีเงินสด
จ่ำยเพื่อเข้ำซ้ือกิจกำร Ichinoseki Solar Power 1 GK (บริษัทย่อยของ GPSC) ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้ำในประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 274 
ล้ำนบำท  
 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินมีจ ำนวน 163,813 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
 : เงินจ่ำยคืนเงินกู้ และหุ้นกู้ จ ำนวน 140,982 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นของ ปตท. ปตท.สผ. PTTGC IRPC และ TOP 
 : เงินสดจ่ำยปันผลจ ำนวน 43,811 ล้ำนบำท  
 : เงินจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน 35,303 ล้ำนบำท 
 : เงินรับจำกกำรกู้ยืมจ ำนวน 48,179 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นของ PTTGC IRPC และ TOP 

อัตราส่วนทางการเงนิและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2557 2558 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.71 2.16 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.20 1.55 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 12.08 12.46 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.81 28.88 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 11.06 10.93 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 32.56 32.95 
 
 

   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 16 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร    
อัตรำก ำไรขั้นต้น % 8.87% 11.02% 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 2.60% 1.52% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 8.69% 2.89% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 3.02% 1.39% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 6.17% 2.76% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.16 0.92 
    
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.69 0.61 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 10.99 9.50 
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล % 54.06 148.58 
    
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น     
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท/หุ้น 20.34 6.73 

 
หมำยเหตุ:   

อัตรำส่วนสภำพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หำร หนี้สินหมุนเวียน 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด+เงินลงทุนชั่วครำว+ลูกหนีก้ำรค้ำ หำร หนี้สินหมุนเวียน  
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ = รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร หำร ลูกหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 หำร อัตรำหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ 
อัตรำหมุนเวียนเจ้ำหนี้ = ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร หำร เจ้ำหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 
ระยะเวลำช ำระหนี้ = 360 หำร อัตรำหมุนเวียนเจ้ำหนี้ 
อัตรำก ำไรขั้นต้น = ก ำไรขั้นต้น หำร รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
อัตรำก ำไรสุทธิ = ก ำไรสุทธ ิหำร รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก ำไรสุทธิ หำร ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ = ก ำไรสุทธ ิหำร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร = ก ำไรสุทธิ หำร สินทรัพย์ถำวรรวมเฉลี่ย 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ = รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร หำร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย หำร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน+ภำษีจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน  หำร ดอกเบี้ยจำ่ยจำกกำรจัดหำเงิน 
อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล = เงินปันผลจ่ำย หำร ก ำไรสุทธิ 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 เศรษฐกิจโลกในปี 2559 คำดว่ำจะขยำยตัวสูงขึ้นจำกปี 2558 จำกเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่และประเทศ
ก ำลังพัฒนำที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพำะเศรษฐกิจที่ประสบกับภำวะถดถอยในปี 2558 เช่น บรำซิล และรัสเซีย เป็นต้น 
ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วมีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่อง โดยเฉพำะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำ ที่คำดว่ำจะได้รับแรง
หนุนจำกสภำวะทำงกำรเงินที่ยังคงผ่อนคลำยและตลำดแรงงำนที่เข้มแข็ง แม้ว่ำกำรแข็งค่ำขึ้นของเงินเหรียญสหรัฐฯ และรำคำ
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น้ ำมันที่ตกต่ ำจะส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและภำคพลังงำนก็ตำม ส ำหรับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร คำดว่ำ
สภำวะทำงกำรเงินที่ผ่อนคลำย ตลอดจนรำคำน้ ำมันที่ตกต่ ำ จะช่วยกระตุ้นกำรบริโภคภำคเอกชนให้สูงขึ้น หักล้ำงภำคส่งออกที่
ยังคงอ่อนแอ ทั้งนี้ IMF ณ เดือนมกรำคม 2559 ประมำณกำรแนวโน้มกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ไว้ที่ระดับร้อยละ 
3.4 โดยมีควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอตัวเร็วกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ของเศรษฐกิจจีน และกำรแข็งค่ำมำกขึ้นของเงินเหรียญสหรัฐฯ  
 ควำมต้องกำรน้ ำมันของโลกในปี 2559 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้ำนบำร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 95.8 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ตำม
รำยงำนของ IEA ณ เดือนมกรำคม 2559 โดยหลักจำกกลุ่มประเทศเกิดใหม่และประเทศก ำลังพัฒนำ ขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมัน
ของกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วคำดว่ำ ทรงตัวจำกปีก่อน ส ำหรับกำรผลิตน้ ำมันคำดว่ำสภำวะอุปทำนน้ ำมันดิบล้นตลำดจะลดลง จำก
กำรลดก ำลังกำรผลิตของกลุ่ม Non-OPEC อย่ำงไรก็ตำมกำรผลิตน้ ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นจำกอิหร่ำน อิรักและลิเบียคำดว่ำจะส่งผลให้
รำคำน้ ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับต่ ำประมำณ 35-45 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ซ่ึงจะกระตุ้นให้มีกำรใช้น้ ำมันส ำเร็จรูปสูง  
 ส ำหรับค่ำกำรกลั่นของอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2559 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ในระดับประมำณ 8-9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
เพิ่มขึ้น จำกปี 2558 ที่ 7.7 เหรียญสหรัฐฯ 
 รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และ กลุ่มอะโรเมติกส์ในปี 2559 มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง จำกสภำพอุปทำนส่วนเกิน 
โดยรำคำ HDPE เฉลี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1,091 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เนื่องจำกจะถูกกดดันจำกกำรใช้ถ่ำนหินต้นทุนต่ ำ 
(CTO) ในจีน และเทคโนโลยี Shale Gas ซ่ึงมีควำมได้เปรียบด้ำนกำรแข่งขนั ส่วนรำคำ PP เฉลี่ยคำดว่ำอยู่ที่ 874 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
ตัน ในส่วนของรำคำผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ รำคำ PX เฉลี่ยคำดว่ำจะอยู่ที่ 743 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เนื่องจำกควำมต้องกำร PTA 
และ Polyester คำดว่ำจะขยำยตัวลดลง ประกอบกับยังคงมีก ำลังกำรผลิตส่วนเกินอยู่ ส่วนรำคำ BZ เฉลี่ยคำดว่ำอยู่ที่ 579 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน    
 เศรษฐกิจไทยในปี 2559 คำดว่ำจะขยำยตัวสูงกว่ำปี 2558 โดยได้รับแรงส่งจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรใช้จ่ำย
ลงทุนของภำครัฐ โดยเฉพำะกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้น ซ่ึงจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ภำค
ธุรกิจและกระตุ้นกำรลงทุน ขณะที่ภำคกำรท่องเที่ยวคำดว่ำจะเติบโตต่อเนื่อง นอกจำกนี้ เงินบำทที่มีแนวโน้มอ่อนค่ำคำดว่ำจ ะ
ส่งผลดีต่อกำรส่งออก ส ำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตำมองในปี 2559 ได้แก่ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ ปัญหำภัยแล้ง และ
ควำมล่ำช้ำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครัฐ ทั้งนี้ สศช. ประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวอยู่ในช่วง 2.8 - 3.8 ในปี 2559 
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14.2 ภาระการให้ความสนบัสนนุทางการเงินแกบ่รษิัทในเครือ  

 ณ 31 ธันวำคม 2558 ปตท. มีภำระในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รำยละเอียด ดังนี้ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

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  108.00   -   -   -   108.00  
 เหรียญสหรัฐ  16.91   -   -   -   16.91  
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (มำเลเซีย) จ ำกัด
(TTM(M)) 

เหรียญสหรัฐ  6.85   -   -   -   6.85  

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) บำท  1,250.00   580.00   -   -   -  
บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 106.46 - - - 106.46 
 เหรียญสหรัฐ  92.11   92.11   -   -   -  

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTTMCC) เหรียญสหรัฐ 31.50/5  - - - 31.50 

รวม เหรียญสหรัฐ         361.83  92.11  -    -    269.72  
บำท       1,250.00  580.00  -    -    -    

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG) บำท 35,777.00/1  21,015.40   -   -   8,561.60  

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRB) บำท  4,430.58   2,998.46   -   -   -  
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) เหรียญสหรัฐ 1,753.10 1,497.87 - - 43.05 
บริษัท พีทีท ีแทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT TANK) บำท  1,540.00   670.00   -   -   -  
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) เหรียญสหรัฐ  11.50/6   3.00    -     -    8.50  

PTT (Lao) Co. Ltd. บำท  382.00   205.50   -   -  150.00    

PTT Green Energy Pte Ltd. (PTTGE) เหรียญสหรัฐ 159.43/2  13.19   -   -  -    

PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) เหรียญสหรัฐ 200.00/3 160.00 - - - 

PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT) เหรียญสหรัฐ 40.00/4 - - - 40.00 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 2,164.03  1,674.06  -    -    91.55  

บำท 42,129.58  24,839.36  -    -    8,711.60  

กำรขยำยวงเงินสินเชื่อทำงกำรค้ำ 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 50.00  -  42.02  -  7.98  

รวม 
เหรียญสหรัฐ 50.00  -     42.02  -     7.98  

บำท  -     -    -    -    -    

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 2,575.86  1,766.17  42.02  -    369.24  

บำท 43,379.58  25,419.36  -    -    8,711.60  

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 19 

/1 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และ PTTLNG ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2556 วงเงินกู้ 20,797 ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้ตำมสัญญำเงินกู้
จำกผู้ถือหุ้นฉบับเดิม 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 ำหรับกำรให้
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัท Sakari Resources Ltd. ส ำหรับกำร Refinance เงินกู้เดิมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท 
/4 ตำมสัญญำ Sponsor Support Agreement ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTT ลงวันท่ี 25 กันยำยน 2558 วงเงิน 40 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สนับสนุนทำงกำรเงินแก่
บริษัท PTTT เพื่อเป็นหลักประกันตำมสัญญำส ำหรับกำรจัดหำเงินกู้จำกธนำคำรพำณิชย์ 
/5 ตำมสัญญำ Sponsor Support Agreement ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTMCC ลงวันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2558 วงเงิน 31.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สนับสนุนกำรจัดหำ
เงินกู้จำกธนำคำรพำณิชย์ของบริษัท PTTMCC 
/6 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTCL ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2558 วงเงิน 11.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุน
รองรับแผนลงทุนตำมแผนงำนของบริษัท PTTCL 

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 2559-2563) เป็นเงินรวมประมำณ 296,649 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียด
ประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  

                     หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ  2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 19,619 32,983 34,649 46,041 29,008 162,300 
แผนร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทลกูที่ถือ

หุ้นร้อยละ 100  
10,967   17,607   12,106  13,245   13,586   67,511   

ก๊ำซธรรมชำติ   11,121 10.850 6,619 5,698 5,282 39,570   
น้ ำมันและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 7,315 5,466 4,430 3,191 3,272 23,674 

ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ  1,817  608 502   342  325  3,594 
รวม   50,839  67,514  58,306  68,517  51,473   296,649 

คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติแผนกำรลงทุนใน 5 ปี (ปี 2559 – 2563) ทั้งนี้ กำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นกำร
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. โดยมีกำรลงทุนหลักได้แก่ ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำรร่วม
ทุนและกำรลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ซ่ึงกำรลงทุนหลักได้แก่ กำรลงทุนในกำรขยำยควำมสำมำรถในกำรน ำเข้ำก๊ำซ
ธรรมชำตเิหลว (LPG) เพื่อรองรับกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ 

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)  
เมื่อวันที่  19 มิถุนำยน 2550 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กพช.)   

ในกำรขยำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที่ 20 

จ ำนวน 14 โครงกำร โดยแบ่งกำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพิ่มกำรลงทุนในระบบท่อเชื่อมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
165,077 ล้ำนบำท  

ต่อมำ เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2553 ครม. มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยควำมต้องกำรไฟฟ้ำมีกำรขยำยตัวที่ลดลงตำม
วิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ต่อมำคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2555 มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพัฒนำก ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ซ่ึงมีกำรปรับเลื่อน
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ออกไป 3 ปี จำกปี 2566 เป็นปี 2569 และลดกำรจัดหำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน นอกจำกนั้นได้ก ำหนด
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 ซึ่งโครงกำรนี้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนกรกฎำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 24 นิ้ว เป็น
ระยะทำง 10 กิโลเมตร จำกบำงใหญ่ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
30 นิ้ว เป็นระยะทำงประมำณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจำกท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วังน้อย ที่อ ำเภอไทรน้อย ไป
ยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกไทรน้อยไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ และเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้ใน  ปี 2552 และไตรมำสที่ 4 ปี 2549 ตำมล ำดับ  

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันส ำรองที่ เขตปฏิบัติกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จังหวัดรำชบุรี เพื่อเพิ่ม
เสถียรภำพและควำมยืดหยุ่นในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำไปยังผู้ใช้ก๊ำซธรรมชำติในส่วนกลำง ซ่ึง
โครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มด 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        
แลว้เสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้เมื่อต้นปี 2550 

- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกแหล่งอำทิตย์ไปยังแท่นพักท่อ 
พีอำร์พี เป็นระยะทำง 200 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 1,500 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ
วัน โครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อต้นปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว จำกระยองเพื่อเชื่อมกับระบบท่อคู่ขนำนบนบก
ที่สถำนีเพิ่มควำมดันบำงปะกง เป็นระยะทำงรวม 110 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้
ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2549 
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โครงการระยะที่ 2 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกแหล่งเจดีเอไปยังแหล่งอำทิตย์ เป็น
ระยะทำง 95 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงปลำยปี 2551 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพิ่มควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 บนบก ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และ
เริ่มด ำเนินกำรเมื่อต้นปี 2550 ส ำหรับหน่วยเพิ่มควำมดันของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
ในปี 2559   

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 20  นิ้ว  จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท TTM 
อ ำเภอจะนะ  ไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำ  เป็นระยะประมำณ 8  กิโลเมตร  ซ่ึงโครงกำรแล้ว
เสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงส้ินปี 2550 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว  จำกโรงไฟฟ้ำวังน้อย (กฟผ.) อ ำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไปยังโรงไฟฟ้ำแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เป็นระยะประมำณ 72 กิโลเมตร  
ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงปี 2549 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกจังหวัดระยอง ไปยังอ ำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี (โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4) เป็นระยะประมำณ 300 กิโลเมตร ทั้งนี้ ปตท. ได้เริ่มด ำเนิน
โครงกำรในส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่เชื่อมระหว่ำง LNG Receiving Terminal กับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ที่จังหวัดระยอง ระยะทำงประมำณ 13 กม. แล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อเดือนกรกฎำคม 2554  ส ำหรับ
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลัก (ระยอง – แก่งคอย) ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในชว่งปลำยปี 
2558 

โครงการในระยะท่ี 3 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันตก เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรส่ง         
ก๊ำซธรรมชำติระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันตก ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติ ในช่วงกลำงปี 
2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกชำยแดนไทยสหภำพพม่ำ ไปยังอ ำเภอ 
ทองผำภูมิ  จังหวัดกำญจนบุรี  เป็นระยะประมำณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วง
กลำงปี 2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกอ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง
จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นระยะประมำณ 150 กิโลเมตร คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปลำยปี 2559 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกอ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
ไปยังจังหวัดนครสวรรค์  เป็นระยะประมำณ 210 กิโลเมตร  ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วง
ปลำยปี 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 
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และ ก๊ำซธรรมชำติเหลว) และฝั่งตะวันตก (สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์) ที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มต่ำงๆ  
ให้มีคุณภำพที่เหมำะสม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2557 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอ่เชื่อมในทะเล 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 18  นิ้ว จำกแหล่งผลิตอำทิตย์เหนือส่วนเพิ่ม  มำยังระบบท่อส่ง       
ก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 40 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 28 นิ้ว จำกแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพิ่ม  มำยังระบบท่อส่ง              
ก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 48 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2554 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 24  นิ้ว จำกแหล่งผลิตบงกชใต้ส่วนเพิ่ม  มำยังระบบท่อส่ง              
ก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 38 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 

 
ต่อมำ เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ครม. มีมติเห็นชอบตำมมติ  กพช. ในแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558-2579 (แผน PDP 2015) โดยจำกแผน PDP 2015 นี้ภำครัฐมีนโยบำยที่จะลดกำรพึ่งพำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิต
ไฟฟ้ำลง ซ่ึงส่งผลให้ในระยะยำวสัดส่วนของก๊ำซธรรมชำติที่น ำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง และเพิ่มสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำโดย
เชื้อเพลิงชนิดอื่น (ตัวอย่ำงเช่น ถ่ำนหิน) อย่ำงไรก็ตำมควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศในระยะยำวจะยังอยู่ในระดับ
เดียวกับปัจจุบัน ในขณะที่โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่มีอยู่เดิมนั้นมีกำรใช้มำยำวนำนและมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องลด
ควำมสำมำรถในกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติลงเพื่อให้สำมำรถจัดส่งก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล ดังนั้นเพื่อให้
สำมำรถจัดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ตำมควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศ และ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดส่ง 
ก๊ำซธรรมชำตใิห้แก่โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในภำพรวม รวมถึงเพื่อให้สำมำรถจัดส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่โรงไฟฟ้ำตำม
แผน PDP 2015 กพช. จึงมีมติเห็นชอบกรอบกำรลงทุนตำมแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อควำมมั่นคง  
จ ำนวน 9 โครงกำร โดยออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงได้แก่ ส่วนที่ 1 : โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas Pipeline Network) 
จ ำนวน 7 โครงกำร (แบ่งกำรลงทุนออกเป็น 3 ระยะ) และ ส่วนที่ 2 : โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรจัดหำ/น ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ
เหลว (LNG Receiving Facilities) จ ำนวน 2 โครงกำร วงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน  201,500 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กพช. มีมติเห็นชอบให้
ด ำเนินโครงกำร ในส่วนของโครงกำรลงทุนในส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 ตำมแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อ
ควำมมั่นคง จ ำนวน 3 โครงกำร โดยมอบหมำยให้ ปตท. เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรทั้ง 3 โครงกำร  ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558 
ครม. มีมติรับทรำบมติ  กพช. เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558 ที่มีมติให้ด ำเนินโครงกำร โครงกำรลงทุนส่วนที่ 1 ระยะที่ 2 ตำมแผน
ระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อควำมมั่นคง จ ำนวน 2 โครงกำร โดยมอบหมำยให้ ปตท. เป็นผู้ด ำเนินกำร
โครงกำรทั้ง 2 โครงกำร ทั้งนี้มีรำยละเอียดของโครงกำรที่ กพช. เห็นชอบและมอบหมำยให้ ปตท. ด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

 โครงการการลงทนุในส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 

 โครงกำรกำรปรับปรุงแท่นผลิต อุปกรณ์ และ ระบบท่อ เพื่อรองรับกำรส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่ โรงไฟฟ้ำขนอมใหม่
คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2560 

 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ในทะเล เชื่อม แหล่งอุบล (อ่ำวไทย) เป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล 16 
นิ้ว จำกแหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติ อุบล (ในอ่ำวไทย) มำยังระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม
ประมำณ 76 กิโลเมตร คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2562  

 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ วังน้อย-แก่งคอย คำดว่ำ
โครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2562 
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โครงการการลงทุนในส่วนท่ี 1 ระยะที่ 2 

 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ บนบกเส้นที่ 5 จำก ระยอง ไปยัง ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไทรน้อย–โรงไฟฟ้ำ
พระนครเหนือ/พระนครใต้ เป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำด 42 นิ้ว (ท่อหลักขนำด 42 นิ้ว และท่อกิ่ง
ขนำด 36 นิ้ว) จำก จังหวัดระยอง ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไทรน้อย–โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/พระนครใต้
ระยะทำงรวมประมำณ 435 กิโลเมตร คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2564 

 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี-วังน้อย ที่ 6 (RA#6) ไป
ยัง จังหวัดรำชบุรี เป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำด 30 นิ้ว จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 
RA#6 จังหวัดนนทบุรี ไปยัง จังหวัดรำชบุรีระยะทำงรวมประมำณ 120 กิโลเมตร คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จ
ประมำณปี 2564 

 
ทั้งนี้  ปตท . ได้ด ำเนินกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ซ่ึงเมื่อวันที่  

27 กรกฎำคม 2547 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีมติเห็นชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย
โรงไฟฟ้ำพระนครใต้และเมื่อวันที่ 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. อีกหลำยโครงกำรโดยรำยละเอียด
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) 
 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

  

 

 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง  บริษัทขอรับรอง

ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
บริษัทขอรบัรองว่ำ 

(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 2558 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 

นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

 

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 นำยพิจินต์ อภิวันทนำพร ผู้จัดกำรฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิยสวัสดิ์   
อัมระนันทน์  
 
 กรรมการอิสระ 
   (ได้รับแต่งตั้ง 
   เมื่อวันที่ 1 
   กรกฎาคม  
   2557) 
 ประธาน 
   กรรมการ 
   (ได้รับแต่งตั้ง 
   เมื่อวันที่ 4 
   กรกฎาคม  
   2557) 

62 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 
 หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP35/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการ
รัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) 
 สัมมนาแนวทาง“การจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 
International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 
2558) 
 สัมมนา Thailand's 6th National Conference on 
Collective Action against Corruption “Anti-
Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum” 
จัดโดย IOD (16 ตลุาคม 2558)  
 Board Briefing ปตท. 

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 / ประธานกรรมการตรวจสอบ 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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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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) 

 

 

 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท  ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจ 
 ระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL M)  
 Cornell University, USA (ทุน ก.พ.) 
 ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ  
 LL M) Harvard University,  USA (ทุนฟุลไบรท์) 
 ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of the Science 
 of Law หรือ J.S.D.) Standford University, USA 
 (ทุนฟุลไบรท์)  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP 112/2014), Advance Audit Committee Program 
 (AACP 18/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD) 
 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส านักอบรมศึกษากฎหมาย  
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมอืงการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 
 (ปปร.) รุ่นที่ 5  สถาบันพระปกเกล้า 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 8 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 

 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ 
 “Tackling Corruption through Public-Private 
 Collaboration (16 ตุลาคม 2557) 
สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
   ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
   (สคร.) 
 สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 

2548 - 2551 รองปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2551 - 2557 ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2557 - 2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2558 – ปัจจุบัน   ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
- กรรมการเนติบัณฑิตยสภา 
- นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- กรรมการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
- กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF) 
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 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
  ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
  (สคร.)  
   (5 มิถุนายน 2558) 
  สัมมนา PTT Group AC Forum 2015  
 Board Briefing ปตท. 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวัชรกิติ 
วัชโรทัย 
 
 กรรมการ 
 อิสระ (ได้รับ    
     แต่งตัง้เป็น   
     กรรมการต้ังแต ่
    10 เมษายน 2552,  
    10 เมษายน 2555  
    (ต่อวาระ), 9  
   เมษายน 2558 (ต่อ 
    วาระ)     

 ประธานกรรมการ
สรรหา (ได้รับการ
แต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ
สรรหา เมื่อวันที่ 4 
กันยายน  2557) 

 กรรมการก าหนด
 ค่าตอบแทน  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2557)  

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  M.P.A. (Master of Public  
 Administration), Roosevelt University, IL, U.S.A- - 
- - -  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐ- 
     ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา

การจัดการ วิทยาลัยทองสุข 

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 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  รุ่นที่ 9    
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
 หลักสูตร “ก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการ 
    และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ 
    มหาชน” รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและ 
    ผู้บรหิารระดับสูงภาครัฐ (PDI)   
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
    (บยส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม  
    ส านักงานศาลยุติธรรม 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ 

2544 - 2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ส านักพระราชวัง 

2550 - ปัจจุบัน กรมวังผู้ใหญ ่ ส านักพระราชวัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ/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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    พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5  สถาบันวิทยาการการค้า     
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน   
 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส าหรับผู้บริหาร 
 ระดับสูง  รุ่นที่ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน 
    การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นท่ี 1 
  ปี 2556 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการ 
    บริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 3)  
 วิทยาลัย พัฒนามหานคร 
 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งท่ี 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through 
 Public-Private Collaboration (16 ตุลาคม 2557) 
   สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...  
       International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม  
       2558) 
    Board Briefing ปตท. 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอารีพงศ์   
ภู่ชอุ่ม*  
(*ลาออกมีผล 8 
ก.พ. 2559) 

 กรรมการ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 7 
 กรกฎาคม  
 2557) ;  
   9 เมษายน    
    2558 (ต่อ 
   วาระ) 

 ประธาน  
   กรรมการ 
   ก าหนด 
   ค่าตอบแทน  
 (ได้รบัการ
 แต่งตั้งเป็น 
   กรรมการ 
   ก าหนด 
   ค่าตอบแทน 
 เมื่อวันที 26  
   กันยายน 2558  
   และได้รับ 
   แต่งตัง้เป็น 
   ประธาน 
   กรรมการ 
   ก าหนด 
   ค่าตอบแทน 
   ตัง้แต ่1 
 พฤศจิกายน  
    2558)  

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  ด้านการจัดการระหว่างประเทศ  
 Boston University, USA 
 ปริญญาโท  ด้านการเงิน  Marshall University  
 USA 
 ปริญญาเอก  ด้านการเงิน University of  
 Mississippi, USA 
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, USA 
 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 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
    (วพน.) รุ่นที่ 1 ปี 2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
  Board Briefing ปตท. 

1 ต.ค. 2552  อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  
1 ต.ค. 2553  ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
11 ต.ค. 2556  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

27 มิ.ย. 2557  ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 
25 พ.ค. 2558  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

14 ก.ค. 2558  ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
1 ต.ค. 2558- ปัจจุบัน                 ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ/ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการก ากับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จ ากัด  
    (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถอืหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลเอก ฉัตรเฉลิม   
เฉลิมสุข 
 

 กรรมการ 
     อิสระ (ไดร้ับ  
 การแต่งตั้ง
 เมื่อ วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 

 ประธาน 
    กรรมการ 
 ก ากับดูแล
 กิจการที่ดี  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)  
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 
ประวัติการอบรม 
  Board Briefing ปตท. 

2555 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ  กองทัพบก 
2556 - 2557  รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก  

2557 – 30 ก.ย. 2558 เสนาธิการทหารบก กองทัพบก 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท อสมท  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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาญวิทย์   
อมตะมาทุชาติ  
 
 กรรมการ 
 อิสระ (ได้รับ 
    การแต่งตัง้เมื่อ   
    วันที่ 4 กันยายน     
     2557;  
    9 เมษายน 2558  
    (ต่อวาระ) 
 ประธาน 
    กรรมการ 
    บริหารความ 
 เสี่ยงองค์กร  
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ 
    วันที่ 30  
 มกราคม 2558) 
 กรรมการ 
 สรรหา (ได้รับ 
    การแต่งตัง้เมื่อ   
    วันที่ 26  
    กันยายน     
     2558) 
    

59 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   
 หลักสูตร “นักบรหิารระดับกลาง” ส านักงาน 
     คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์  
     (TEPCoT) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า   
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบัน   
วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่น 3  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

Board Briefing ปตท. 

2550 - 2553 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2553 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงองค์กร  
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 
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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางนันทวัลย์  
ศกุนตนาค  
 

 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ 
 วันที ่1
 กรกฎาคม 
 2557); 
    9 เมษายน  
   2558 (ต่อวาระ) 

 กรรมการ 
    ตรวจสอบ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ
 วันที ่5
 กรกฎาคม 
 2557)  

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท MBA (การตลาดและธุรกจิระหว่าง 
 ประเทศ) University of Wisconsin-Madison, USA 
 
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  ปี 2532 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ที่ 38 
 ปี 2546 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
 (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 ปี 2549 - 2550  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 Leaders in Development Program-Managing 
 Political & Economic Reform, Kennedy School 
 of Government, Harvard University, Boston,  
 USA ปี 2551 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
 การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี 2552  
 สถาบันวิทยาการการค้า     
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14   
    ปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การ 
 มหาชน รุ่นที่ 12 (Public Director Institute : PDI)   
 ปี 2013 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
     รุ่น 5 (วพน. 5) ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 

ตุลาคม 2551 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
พฤษภาคม 2552 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

กันยายน 2553 อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 
กันยายน 2555 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ตุลาคม 2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 

ตุลาคม 2556  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน  อธิบดกีรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
-ที่ปรึกษา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) 
-ที่ปรึกษา สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น 
 
  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 1 กุมภาพันธ ์2559 

หน้าที่ 10 
 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิชัย   
อัศรัสกร  
 

 กรรมการ 
 อิสระ 

    (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 

 กรรมการ 
    ตรวจสอบ  

 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557)  

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์, 
 New South Wales University, Australia 
 Waverley College, Sydney, Australia 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP  
 212/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
 ไทย (IOD) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  รุ่นที่ 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) 

 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
    ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
    (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) 
 สัมมนา Re-energizing Growth  through Better  
    Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) (18 มิถุนายน 2558) 
 สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ 

แห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
 (วพน.) รุ่น 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 
2558) 

 สัมมนา CG Forum 4/2015- Thailand CG Forum 
“Governance as a Driving Force for Business 
Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ IOD (28 ตุลาคม 2558) 

 Board Briefing ปตท. 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
2554 - ตุลาคม 2557 เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  

(ประเทศไทย) 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557 -  ปจัจุบัน รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หอการค้าไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลอากาศโท  
บุญสืบ  ประสิทธิ ์
  

 กรรมการอิสระ 

 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 
 กรรมการ  
    สรรหา 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 

62 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 13 
 โรงเรียนนายเรอือากาศ  รุ่นที่ 20 
 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  รุ่นที ่56 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  รุ่นที่ 33 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ  รุ่นที่ 36 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP 117/2015), Role of the Nomination &  
   Governance Committee  Program  
 (RNG 7/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 
  การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) 
 สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหง่ชาติ”  
    (13 กรกฎาคม 2558) 
  สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ 
 แห่งชาติ” 

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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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมชัย  
สัจจพงษ ์  

 กรรมการ  

 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่  1  
   พฤศจิกายน  
   2558) 

 
 กรรมการ 
 ก าหนด
 ค่าตอบแทน 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่  1  
    พฤศจิกายน  
    2558) 
 
 

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
   มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Ohio State University 
 สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Ohio State Universit 
 สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP 

75/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)   

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่  
    44/2548 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 (วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 ปี 2550-2551 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
 (TEPCoT) รุน่ที่ 2/2552 สถาบันวิทยาการการค้า 
 หลักสูตร การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
 (PDI) ปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
 (วพน.) รุ่นที่ 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน  

 

2552 - 2553 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  
2553-2554           ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง  

2554 - 2557 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง  

2557 – 2558 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  

2558 – ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลงั  กระทรวงการคลัง  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ/ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท การบินไทย 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 ธันวาคม 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) 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
 ปริญญาโท  วิศวกรรมอุตสาหการ   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP 117/2015), Role of the Nomination &  
   Governance Committee  Program  
 (RNG 7/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 
 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม 
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration”  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
    รุ่น 6 (วพน. 6) ป ี2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
  สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ 
    แหง่ชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...  
   International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม  
   2558) 
 Board Briefing, ปตท. 

2552 - ปัจจุบัน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล 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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมศักดิ์  
โชติรัตนะศิริ  
 

 กรรมการ 
   อิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 22  
   เมษายน  
 2558)  

 กรรมการ 
   ก ากับดูแล 
   กิจการที่ดี 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 26  
   กันยายน  
 2558)  

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐ 
   ประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 113/2009), Audit Committee Program  
   (ACP  34/2011)     
   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
  หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
    วปอ.)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  สัมมนา Thailand's 6th National Conference on  
    Collective Action against Corruption “Anti- 
    Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum”  
   จัดโดย IOD (16 ตุลาคม 2558)  
 Board Briefing, ปตท. 

2552-2553 ที่ปรึกษา ส านักงบประมาณ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

2553 -2556  รองผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณ 

2556 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการผู้แทนส านักงบประมาณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
 กรรมการบริหาร (กรรมการโดยต าแหน่ง) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ 
   มหาชน)  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ  
บุญสัมพันธ์  
 

 กรรมการ 
   อิสระ  
   (ได้รบัแต่งตั้ง 
    เป็นกรรมการ 
    เมื่อ 11   
   เมษายน   
   2556 ) 

 กรรมการ 
    บริหารความ  
    เสี่ยงองค์กร 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 25 
 พฤศจิกายน 
 2556)  

63 0.004579 
(ตนเอง 0;  

คู่สมรส 0.004579 
) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Utah State  
    University, USA 
- - - - - - - - - -  
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเพชรบุรี 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย
 ราชภัฎสวนสุนันทา 
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, USA 
 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 
 Board Briefing ปตท. 
 

2546 - 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่   

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส ์จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม 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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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชวลิต  
พิชาลัย 
 

 กรรมการ  

  (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 18  
    สิงหาคม  
 2558)  

 
 กรรมการ 
   บรหิารความ 
   เสี่ยงองคก์ร  

  (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 18  
    สิงหาคม  
 2558)  
 
 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท พัฒนการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาโท Master of Public Administration Carleton 
University แคนาดา 
 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program  
  (DCP 192/2014) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 39    
    ส านักงาน ก.พ. 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (ปรอ.) ป ี2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
• The Columbia Senior Executive Program (CSEP  
    131), Columbia University สหรัฐอเมริกา 
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
    แห่งชาติ 
• สัมมนาหัวข้อ   Global Financial Market Outlook  
   2016, IOD (17 พฤศจิกายน 2558) 
• Board Briefing ปตท. 

2254 – 2555 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

2555 – 2557  ผู้ตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

2557 – 2558 ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

2558 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)           
          - 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร์ 
วงศ์วานิช 
 
 กรรมการ และ 
  เลขานุการ 
  คณะกรรมการ 
  (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่10  
     กันยายน 
 2558)  
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ปตท.  
    จ ากัด  
    (มหาชน) 
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่10  
     กันยายน 
 2558) 
 

57 0.000875 
(ตนเอง 
0.000875; 

 คู่สมรส 0 ) 
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)   
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท M.S. (Chemical Engineering) Rice  
 University,  USA 
 ปริญญาโท M.S. (Petroleum Engineering) University 
 of Houston,  USA 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Directors Certification Program  
 (DCP 21/2002), Financial Statements for Directors  
   (FSD 6/2009), Role of the compensation Committee   
 (RCC 13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)   
 โครงการอบรมผู้น าสากล (Program for Global Leadership: 

PGL) รุ่นที่ 3, Harvard Business School, USA  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 
10 

 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6  สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน   
 (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกัน

 ราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น
ที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
(วพน.) รุ่นที่ 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

ก.ค.2552 – ธ.ค.
2552 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนา
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

ม.ค. 2553 –  
เม.ย.2555 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 – 9 ก.ย. 
2558 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

10 ก.ย. 2558 – 
ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท  
     ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ/ ประธานกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแหง่ประเทศไทย (สวสท.) 
 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการ    
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)  

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) 
 กรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง 
      (RAIST/RASA) 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการด้านพลังงาน Fossil สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประธานคณะกรรมการ TMA Center for Competitiveness สมาคมการจัดการธุรกิจแหง่ประเทศ
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 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบัน
พระปกเกล้า  รุ่นที่ 7 

 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 
International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 2558) 

  สัมมนา Thailand's 6th National Conference on Collective 
Action against Corruption “Anti-Corruption in Thailand:    

     Sustaining the Momentum”, IOD (16 ตุลาคม 2558)  
  สัมมนา CG Forum 4/2015- Thailand CG Forum 

“Governance as a Driving Force for Business Sustainability”  
 (28 ตุลาคม 2558) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ IOD 

 สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD 
(17 พฤศจิกายน 2558) 

 Board Briefing ปตท. 

ไทย (TMA) 
 กรรมการ Board of Trustees สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิติพันธ์ 
เทพปฏิมากรณ์ 
 
 ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกจิปิโต
เลียมขั้นต้น 
และก๊าซ
ธรรมชาติ 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2558) 
 
 

59 
  

 

 

 

 

0.000152  
(ตนเอง 0.000152; 

คู่สมรส 0 ) 

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, USA 
  NIDA-Wharton Executive Leadership Program  
 2009, The Wharton School of the University of  
 Pennsylvania, USA  
 Senior Executive Program ( SEP ), สถาบันบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลอืกตั้งระดับสูง   
     (พตส.) รุ่นที่ 3, ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 PTT Executive Leadership Program, General  
    Electrics, Crotonville, สหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการ 
       ตลาดทุน 
 

2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2547 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 – 30 กันยายน 
2558 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล 
และศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 – 31 
มกราคม 2559 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองค์กร 
อีกหน้าที่หนึ่ง 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 กุมภาพันธ์ 2559- 
ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส ์จ ากัด 
  กรรมการ   บริษัท Sakari Resources 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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรัญ 
รังคสิริ 
 
 ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้น
ปลาย 

    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 1 
     ตลุาคม 
 2556) 

 

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท  M.S. Management, Polytechnic  
 Institute of  New York, USA 
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, USA 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่23 วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร  
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ  
    อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1/2556 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
    (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...  
    International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม  
    2558) 
 

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/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   บริษัท ไออาร์พีซี  
   จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
- 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยอง 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชวลิต  
พันธ์ทอง 
 
 ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติ
การกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
บริหารความยั่ง
ยิน 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 มกราคม 2559) 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ปริญญาโท MBA, Central Missouri State University, 
USA 

  
ประวัติการอบรม หลักสูตร Directors Certification 
Program  
   (DCP 177/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 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 
USA 
 

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 - 2557      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก / 
รักษาการปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วย
ธุรกิจน้ ามัน 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2557 – 30 กันยายน 
2558 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 – 31 
ธันวาคม 2558 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 มกราคม 2559 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริหารความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน์ 
เอื้อนฤมิต 
 
 ประธาน
 เจ้าหน้าที่
 บริหารการเงิน 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ   
   วันที ่1 พ.ค.  
   2557)  

53 
 
 
 
 
 

0.000893 
(ตนเอง 

0.000893; คู่
สมรส 0) 

 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท Master of Business Administration,  
 with emphasis in Financial Management,  
     Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 USA  
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 2วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร(สวปอ.มส.)  วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร 
 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1  
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ 
    อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบัน 
    วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

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 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
การเงิน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
   กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
  -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอ านวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.)พ.ศ. 2558-2560 
  คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
    รถไฟของประเทศไทย (คบร.) 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและมลูนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
      ระยอง (RAIST/RASA) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  สมาคมการจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
 ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายกฤษณ์ อ่ิม
แสง 

 
 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
ทรัพยากร
บุคคลและ
ศักยภาพ
องค์กร  

    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 1 
     กุมภาพันธ์  
    2559) 

 

50 0.000567 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Directors Certification Program   
    (DCP 2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Leadership Development Program ส าหรับ 
     ผู้บริหารระดับสูง ปตท. 
 หลกัสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส าหรับผู้บริหารระดับสูง  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลัง บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2558 – 31 ม.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ก.พ. 2559 - 
ปัจจุบัน 

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากร
บุคคลและศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
- 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
- กรรมการ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
-รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นาง ศรีวรรณ 
เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
 
  รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
    กลยุทธ ์
    องคก์ร 
    (ได้รับการ   
   แต่งตัง้เมื่อวัน 
   ที ่1 ตลุาคม  
    2558) 

58 0.004208  
(ตนเอง 0; คู่

สมรส 0.004208)  
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่อง  
     กล (เกียรตินิยมอันดับสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Director Certification program (DCP) รุ่น
 ที่ 160/2012, หลักสูตร The Board’s Role in Mergers 
 and Acquisitions 
    รุ่น 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
 ไทย (IOD)  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management 
 Program (AMP) รุ่น 183/2012 Harvard Business 
 School, USA 
 หลักสูตร Strategic Marketing Management ,
 Stanford Graduate School of Business 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...  
   International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม  
   2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2552 –2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และ
บริหารการลงทุน  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 30 กันยายน 
2558 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secodment ในต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่   สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ บริษัท  
พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 – 
ปัจจุบัน 

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 

http://www.pttplc.com/th/About/Organization/Pages/executive.aspx
http://www.pttplc.com/th/About/Organization/Pages/executive.aspx
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นาย นพดล              
ปิ่นสุภา  
 
 รองกรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ ่
   หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที 
1 ตุลาคม 2558) 

51 0.002255  
(ตนเอง 0.000476 

; คู่สมรส 
0.001779) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
    (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 
146/2011), Financial Statement for Director (FSD 
12/2011)   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Leadership Development Program III, สถาบันพัฒนา
ผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and 
Learning Institute)  

 โครงการ Breakthrough Program For Senior 
Executives, International Leading Business School 
(IMD), Lausanne, Switzerland 

 หลักสูตร Assessor Training Program, ส านักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

 หลักสูตร Financial Statement for Directors, บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 
International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 
2558) 

 หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management Academy 
2015, Japan, U.S.A. 

 G-20Y Summit 2015, France 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น
ที่ 19, สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ   

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 -2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส าหรับ
ยานยนต์  

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

1 ตุลาคม 2557- 30 
กันยายน 2558   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฎบิัติงาน 
secondment ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่   

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 – 
ปัจจุบัน     

 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด  
 กรรมการ/ ประธาน กรรมการ บริษัท อมตะ จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด  
 กรรมการ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pttplc.com/TH/About/Organization/pages/executive.aspx
http://www.pttplc.com/TH/About/Organization/pages/executive.aspx
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอรรถพล 
ฤกษ์พิบูลย ์
 
  รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ
น้ ามัน 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2558) 
 

50 0.000921   
(ตนเอง 0.000788; 

คู่สมรส 
0.000133) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท  พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP173/ 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
    (EDP 1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
 Diploma of Petroleum Management,  
 College of Petroleum Studies, Oxford, England 
 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
   ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 14   
  (ปปร.14)  สถาบันพระปกเกล้า 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง  
   (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 NIDA-Wharton Executive Leaders Program 2009,  
 The Wharton School of the University of 
 Pennsylvania, USA 
 PTT Executive Leadership, General Electric, GE,  
   New York, USA 
 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสาร
องค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด
พาณิชย์และต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 30 กันยายน 
2557 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด
ขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม 
โครงการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 - 
ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจน้ ามัน ปตท. 

บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกจิการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
    ประธานกรรมการบริษัท พีทีที อาร์บี 
 กรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร  
 
 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้น
ปลาย 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที ่
1 มกราคม 2559) 
 

55 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), Chartered Director Class   
 (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
 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, USA 
 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, France &  
    Singapore 
 หลักสูตร Leadership Development Program III 
 (LDP 3) สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
 รุ่นที่  57 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption...  
    International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม  
    2558) 

2552 - 30 กันยายน 
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)    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) ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานแผน (1 มิ.ย. 2552 - 18 ต.ค. 
2554) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องคก์ร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558- 31 
ธันวาคม 2558 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2559-
ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด  (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ  บรษิัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางบุบผา  
อมรเกียรติขจร 
 
 รอง
 กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
 หน่วยธุรกิจ 
 การค้า 
 ระหว่าง 
 ประเทศ 
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่1 
     ตลุาคม 
 2557) 
  

57 0.003568 
(ตนเอง 0.003568; 

คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  
 (สาขาเศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  
 (สาขาการบริหารการเงิน) (เกียรตินิยม)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ( วตท. 21/2558) สถาบัน
 วิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2011) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสูตร Breakthrough Program for Senior  
    Executive - IMD Institute/ Switzerland  
  หลักสูตร Leadership Development Program - center  
    for Creative Leadership, Singapore 
 หลกัสูตร วิทยาลัยการทัพบก ( ปี 2551) สถาบัน
 วิชาการทหารบกชั้นสูง  Senior Executive Program 
(Class 2003), สถาบัน 
   บัณฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย 

2545 – 2552  ผู้จัดการฝ่ายการค้าน้ ามันดิบ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 30 กันยายน 
2557 

ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 - 
ปัจจุบัน 

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. 
 รองประธาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 รองประธาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมพร              
ว่องวุฒิพรชัย 
 
  รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท ปตท. 
ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน)  
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 
22 ตุลาคม 2558) 
 

57 0.000350  
 (ตนเอง 0; คู่
สมรส 0.000350) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี Petroleum Engineering, University of 

Tulsa, Oklahoma, สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาโท Petroleum Engineering, University of 

Tulsa, Oklahoma, สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาเอก Petroleum Engineering,  University of 

Tulsa, Oklahoma สหรัฐอเมริกา  
 
ประวัติการอบรม 
 Advanced Management Program 2006 (Executive  
   Education Program), Harvard Business School,  
  สหรัฐอเมริกา 
 
 GE Energy Customer Executive Leadership  
    Program (2012), GE Global Learning, Crotonville,  
   สหรัฐอเมริกา 
  Leadership Development Program III (2013), PTT  
    Leading and Learning Institute (PLLI) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน  
(วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง ( นยปส.) รุ่นที่ 6, 
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ส านัก ป.ป.ช. 

1 พฤษภาคม 2549 – 
14 มกราคม 2553   

รองผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงการต่างประเทศ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

15 มกราคม 2553 – 31 
ธันวาคม 2557   

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการ
ต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)        

1 มกราคม 2558 – 21 
ตุลาคม 2558 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)       

22 ตุลาคม 2558- 
ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ฏิบัตงิาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต      
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  

 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ไม่มี 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ 
 
  ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท พีทีที  
    โกลบอล เคม ิ
    คอล จ ากัด  
    (มหาชน)     
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่1 
     ตลุาคม 
 2557) 

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรมเคมี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตร 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 
 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)    
รุ่นที่ 3/2558 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ 
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 30 กันยายน 
2557 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องคก์ร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 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) 
 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 
 กรรมการ PTT Chemical International Private Limited (CH INTER) 
 กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
 ประธานกรรมการบริษัท ไทยโอลีโอ เคมิคอล จ ากัด 
  
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 นายกสมาคมเพ่ือนชุมชน 
 รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง 
     (RAIST/RASA) 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบรษิัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอธิคม 
เติบศิร ิ
 
  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่  
บริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่1 
     ตลุาคม 
 2557) 

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ 
  การค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High  
  Distinction),  Armstrong University, Berkeley,  
   California, USAประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP125/2009) 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, USA 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 

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 กันยายน 
2557 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 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)   
•   กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
•   ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน 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 ลาบิกซ์ จ ากดั• ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จ ากดั 
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
•   กรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและมูลนิธิโรงเรยีนวิทยาศาสตร์ระยอง     
     (RAIST/RASA) 
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 
 อุปนายก สมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 
 กรรมการมูลนิธิอุตสาหกรรมไทย  
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุกฤตย์ 
สุรบถโสภณ 
 
 กรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไออาร์ 
    พีซี จ ากัด  
   (มหาชน) 
(ได้รับการ แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่1 
     ตลุาคม 
 2556) 

57 
 

0.000070 
(ตนเอง 

0.000070; คู่
สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณ์   
     มหาวิทยาลัย 
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.) รุ่นที่ 26  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.6) ป ี2558 

 หลักสูตร The Board’s Role in Strategic 
Formulation, Governance Matters, Australia ปี 
2558 

 

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/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
   กรรมการ   บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน ) 
   ประธานกรรมการ   บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
   ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยเอบีเอส จ ากัด 
  ประธาน กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
   ประธานกรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 
 ประธานกรรมการ   บริษัท เทคโนโลยไีออาร์พีซี จ ากัด 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557-

2559) 
 รองประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี (กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติก และ

เคมี) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557-2559) 
 กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(วาระปี 2557-2559) 
 กรรมการ สถาบันน้ าเพื่อความย่ังยืน ( วาระปี 2557-2559) 
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 กรรมการ (สาขาวิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี (ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 697/2558) 
   กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557- 2559)  
   กรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยองและมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง 
      (RAIST/RASA) 
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สถาบันพลาสติก (เริ่ม ก.ย. 2557) 
 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (เริ่ม ส.ค. 2558) 
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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 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสัมฤทธิ์ 
ส าเนียง  
 
 ผู้ช่วย
 กรรมการ 
    ผู้จัดการ ใหญ่  
 การเงิน
 องค์กร 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ  
    วันที่ 1 ม.ค.   
    2559) 

 51 
 

 

 

 

 

0.001078 
(ตนเอง 

0.001078; คู่
สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 
     บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 
 180/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 (IOD) 
 หลักสุตร Senior Executive Program ( SEP-25) 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 PTT Executive Leadership, General Electric Ge 
Crotonville, New York, U.S.A.  

 หลักสูตร Leadership Development Program- Center 
for Creative Leadership (CCL), Singapore 

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
(EDP 2 ) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 หลักสูตร Finance Executive Program รุ่นที่ 21  
(Finex 21) 

 PTT Group VP Leadership Development Program 
 

 2554 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 2557– 31 ธ.ค. 
2558 

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ม.ค. 2559-
ปัจจุบัน   

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงินองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
     - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
     - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   -  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 1 กุมภาพันธ ์2559 

หน้าที่ 35 
 

 

 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางนิธิมา 
เทพวนังกูร 
 
 ผู้ช่วย
 กรรมการ 
     ผูจ้ัดการ ใหญ่ 
 บัญชีองค์กร 
   (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 1 
     พฤษภาคม 
 2557) 

58 
 

 

0.001435 
(ตนเอง 

0.001435; คู่
สมรส 0) 

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, USA 
 

  2551 - 2553 
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ด้านการเงินและบัญช ี  

บริษัท  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่  จ ากัด 
(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)  
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากัด 
 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
    -  

 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 1 กุมภาพันธ ์2559 

หน้าที่ 36 
 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางวันทนีย์ จารึก 
 
 เลขานุการบริษัท   
(ได้รับการ แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่1 
     ธันวาคม 
 2556) 

55 0.000780 
(ตนเอง 

0.000780; คู่
สมรส 0) 

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) 

  หลักสูตร 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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PTT X / / / / / / / / / / / / /
*0

/
// // // // // // // // // // // // // // // //

ธูรกิจส ารวจ และ
ผลิตปโิตรเลียม

1 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP / / /
*0

/

2 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด PTTNGD x

3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด PTTLNG

4 PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE

5 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด PTTER /

6 PTT (Cambodia) Limited PTTCL

7 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด PTTRB / /

8 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 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 โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด PTTPL x

13 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด PTTPM x /

14 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด PTTPMMA

15 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) PTTGC / x / / /
*0

/

16 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP / / /
*0

/

17 บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) IRPC / x / / / 0/

ธุรกจิการคา้ระหวา่ง

ประเทศ
18 PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT /

19 PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC

20 บริษัท บซิเินส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์จ ากัด BSA

21 บริษัท พีทีที ไอซทีี โซลูช่ันส์ จ ากัด PTTICT x

22 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) GPSC / / /

23 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ ์จ ากัด EnCo /

24 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด TP /

25 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ากัด PTTES

26 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด PTTME

27 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จ ากัด TTM(T)

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

29 บริษัท ท่อส่งปโิตรเลียมไทย จ ากัด THAPPLINE

30 บริษัท ปโิตรเอเซยี (ประเทศไทย) จ ากัด PAT

31 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BAFS

32 บริษัท บริการน้ ามันอากาศยาน จ ากัด IPS

33 บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด FPT

34 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

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

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

37 บริษัท เอ็ชเอ็มซ ีโปลีเมอส์ จ ากัด HMC

38 บริษัท สตาร์ ปโิตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) SPRC

39 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด PTTAC /

40 บริษัท พีทีที เอ็มซซี ีไบโอเคม จ ากัด PTTMCC /

ธุรกิจอ่ืนๆ 41 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) TIP
ธุรกิจโครงสร้าง

พื้นฐาน
42 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด DCAP

การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ประจ าปี 2558

                                                           รายช่ือผู้บริหารฯ 
                                                           (ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2559)
                   รายช่ือบริษัท*
                (ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558)

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจลงทุน
ต่างประเทศ

ธุรกิจน้ ามัน

ธุรกจิ

ปิโตรเคมีและ

การกล ั่น

ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจน้ ามัน

ธุรกิจปโิตรเคมี
และการกล่ัน

   :  สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ             = รองประธาน         * = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร         O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่         /  = กรรมการ          //  =  ผูบ้รหิารหมายเหตุ

ธุรกิจอ่ืนๆ

ธุรกิจโครงสร้าง
พืน้ฐาน

การร่วมค้า , 
บริษัทร่วม 
และบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกัน

 รายชือ่ผูบ้รหิารตามนยิาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับตอ่จากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่จะไดแ้ก ่  นายปิตพัินธ ์เทพปฏมิากรณ์,  นายสรัญ  รังคสริ,ินายชวลติ พันธท์อง

และ นายวรัิตน ์ เอือ้นฤมติ

*บรษัิทมกีารจัดประเภทบรษัิทในเครอืใหมต่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่10 เรือ่งงบการเงนิรวม ซึง่มผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2558



 
   

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธ.ค. 58  

ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 
นางสาวนิตยา  
ดิเรกสถาพร 
 
 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่  
ส านักตรวจสอบ
ภายใน 

58 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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