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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 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 กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองและขนอม และ
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติและไฟฟ้ำของ ปตท. ถูก
ก ำกับโดย คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2552 และพระรำช

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

สภำพและกำรจัดตั้งบริษัทมำบังคับใช้ 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 2 

กฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ฉบับที่ 2) ไม่ใช้บังคับกับกำรประกอบกิจกำรก๊ำซ
ธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

1.1  กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  
ภำยใต้สถำนกำรณ์ธุรกิจพลังงำนปัจจุบันที่มีควำมผันผวนและเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมถึงกำรที่

โลกก ำลังเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วกว่ำอดีต บริษัทน้ ำมันและก๊ำซหลำยแห่งต้องมีกำรปรับตัวเพื่อสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ยังต้องสร้ำงกำรเติบโตเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 
และเพื่อให้องค์กร ปตท.มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ตอบสนองต่อพันธกิจหลักในกำรดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงสมดุล ซ่ึงประกอบด้วยประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และพนักงำน ภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร 
“SPIRIT” รวมทั้งเป็นสมบัติที่ล้ ำค่ำและองค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจของคนไทย (PTT is the Pride and Treasure of Thailand) ในปี 
2560 กลุ่ม ปตท. จึงก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินธุรกิจดังนี้ 

1.การสร้างความภาคภูมิใจผ่านการมีส่วนร่วม (Pride with Inclusiveness)  มีวัตถุประสงค์เพื่อท ำให้ ปตท.เป็น
รัฐวิสำหกิจที่สร้ำงคุณประโยชน์แก่ประเทศชำติและผู้มีส่วนได้เสีย และมีระบบธรรมำภิบำลและได้รับกำรยกย่องเป็นองค์กร
โปร่งใส โดยมีเป้ำหมำยรำงวัลองค์กรโปร่งใสของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
ภำยในปี 2561 แผนด้ำน Pride ประกอบด้วย 

1.1 สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับประเทศ   
1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำน Governance, Risk และ Compliance (GRC) เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรทุจริตหรือท ำ

ผิดกฎหมำย (Zero Non-compliance) 
1.3 รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ควบคู่กับกำรดูแลส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนด้วยแนวทำงกำรสร้ำงมูลค่ำ

ร่วมกัน (Create Shared Value) และวิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  
 
2. ยุทธศาสตร์การเป็นสมบัติอันล  าค่าของชาติอย่างยั่งยืน (Treasure for Sustainability) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้ำงผลตอบแทนที่ดี โดยกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันและสร้ำงกำรเติบโตอยำ่งยั่งยืน โดยตั้งเป้ำหมำยเป็นบริษัทที่
มีผลประกอบกำรระดับช้ันน ำ (Top Quartile ROIC) ในแต่ละธุรกิจและอยู่ในดัชนีวัดผลกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนโดยดำวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Index – DJSI) ทุกปี โดยใช้กลยุทธ์ 3D ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ที่ต้องเริ่มด ำเนินกำรทันที เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้ง
ในระยะส้ัน (Do Now) ระยะกลำง (Decide Now) และระยะยำว (Design Now)  ดังนี้ 

2.1  Do Now: กลยุทธ์การสร้างความสามารถในการแข่งขันและ License to grow เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนด้วย Productivity Improvement ให้เป็น Top Quartile Performance ภำยในปี 2561  

2.2  Decide Now: กลยุทธ์ขยายการเติบโต เพื่อความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ โดยก ำหนดกลยุทธ์ที่จะต้อง
เร่งตัดสินใจกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรใช้ควำมช ำนำญในธุรกิจปัจจุบัน ให้บรรลุผลภำยใน 5 ปี  

2.3  Design Now: กลยุทธ์การสร้าง New S-Curve สร้ำงกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดดในระยะยำว 5-15 ปี    
โดยแสวงหำโอกำสและพัฒนำธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เน้นลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง ควบคู่กับกำรตอบสนองนโยบำย Thailand 4.0 ที่เน้น
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  

1.2  พัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

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



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 3 

ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นเงิน 8,630,000,000 บำท (แปดพันหกร้อยสำมสิบล้ำนบำท) ทั้งนี้ ภำยใต้กำรควบ
รวมบริษัทดังกล่ำว ปตท. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.10 

 :    เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2556 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จ ำกัด (PTTIH) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
PTTI ได้เข้ำร่วมลงทุนในบริษัท น้ ำลิก 1 พำวเวอร์ จ ำกัด ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังน้ ำน้ ำลิก 1 ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

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

กุมภำพันธ์       :     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  



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 4 

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

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

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

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

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

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

 : เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556 ปตท.และบริษัท Osaka Gas ประเทศญี่ปุ่น ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (SMOU) 
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 
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กันยำยน    :  เมื่อวันที่  4 กันยำยน 2556  ปตท.จัดตั้งบริษัท พีทีที ออยล์ เมียนมำร์ จ ำกัด (PTT Oil Myanmar Co.,Ltd.) ด้วย
ทุนจดทะเบียน 300,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดย ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยกำร
ลงทุนในประเทศเมียนมำร์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในกำรเป็นแบรนด์ช้ันน ำของภูมิภำค 

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

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

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

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

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

ตุลำคม : เมื่อเดือน ตุลำคม 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท โรจนะ เพำเวอร์ จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวันรวม 17 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพัฒนำพลังงำน
สะอำด และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 :  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. ได้มีมติอนุมัติให้กำรสนบัสนุนกำรเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบรษิัท GPSC เพื่อคงสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมใน GPSC ที่ประมำณร้อยละ 30.10 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมด 

 : เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมตัิใหจ้ัดซื้อทีด่ินจำกบริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) (IRPC) และบรษิัทน้ 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 
ให้แก่GPSC 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
ธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำ ซ่ึงตั้งอยู่ที่ อ่ำวเมำะตะมะ ประเทศเมียนมำร์ เข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 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  มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจถ่ำนหิน  
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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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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) ซ่ึงสัญญำเดิมได้สิ้นสุดลงวันที่ 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 โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 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 ประเทศเมียนมำ  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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 : 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  

 : 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 
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 : เมื่ อ เดือนพฤศจิกำยน  2557 GPSC ได้ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริษัทจำก  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 กุมภำพันธ์ 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 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 13 

 : 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 งยังเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติใน
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 
ไออำร์พีซี 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 2560 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 14 

 : 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. ได้อนุมัติให้บริษั ท 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 ซ่ึงมีทุนจดทะเบี ยนจ 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 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 15 

มิถุนำยน  : เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 ปตท. ได้เสร็จสิ้นกระบวนกำรขำยหุ้น 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 PTTER ได้ร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ รำชบุรีโฮลดิ้ง 
จ ำกัด (มหำชน) (RATCH) เพื่อศึกษำโอกำสควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนรวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินเชียงตุง รัฐฉำน รวมถึงแหล่งอื่นในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ร่วมกับบริษัท
ที่ได้รับใบอนุญำตในกำรพัฒนำโครงกำร อีกทั้งควำมร่วมมือดังกล่ำวยังเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศร่วมกันระหว่ำงสอง
บริษัท 

 : 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 และอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ
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  เป็นศูนย์แสดงข้อมูลและพิพิธภัณฑ์รวมทั้งจุดเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำร
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 เพื่อรองรับกำรด 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. ได้เปิดศูนย์ระบบท่อเขต 8 จังหวัดกำญจนบุรี แห่งใหม่เพิ่มศักยภำพกำรรับส่ง
ก๊ำซฯ จำกประเทศเมียนมำร์ โดยได้มีกำรสร้ำงอำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรระบบท่อเขต 8 แห่งใหม่ ณ อ ำเภอท่ำม่วง 
เพื่ออ ำนวยประโยชน์ในกำรดูแลระบบท่อส่งก๊ำซฯ ในพื้นที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดรำชบุรี 

 : 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 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 17 

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 และพื้นที่ใกล้เคียง 

 :     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.) โดยมวัีตถุประสงค์ร่วมกันในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และสนับสนนุกำรน 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 ฉบบัที่ 2) ตำมที่ “ข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดใหใ้ช้หรือเชื่อมต่อ
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) หน้ำที่ 18 

 : 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 

ปี 2559 
มกรำคม            : เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2559 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท บี.กริม บีไอพี 

เพำเวอร์2  จ ำกัด  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ทีค่่ำควำมร้อน 1000 บทีียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต 

          :    เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2559  คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติ ดังนี้  

-  ลอยตัวรำคำขำยปลีก NGV ภำยในรัศมี 50 กม. แบบมีเงื่อนไข คือ ช่วง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม ถึง
15 กรกฎำคม 2559 โดยขอควำมร่วมมือ ปตท. ก ำหนดเพดำนรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่
ที่ 13.50 บำท/กก. หำกในช่วงเวลำดังกล่ำวต้นทุนรำคำก๊ำซฯ ต่ ำกว่ำ 13.50 บำท/กก. ให้ปรับรำคำขำยปลีก 
NGV ส ำหรับรถยนต์ทั่วไปลงเพื่อให้สะท้อนต้นทุนทันที และตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป 
ให้ยกเลิกรำคำเพดำน และให้รำคำขำยปลีก NGV ลอยตัวตำมต้นทุน โดยให้มีกำรปรับรำคำทุกวันที่ 16 
ของเดือน โดยให้กลไกสะท้อนต้นทุนรำคำเฉลี่ยเนื้อก๊ำซธรรมชำติ (Pool Gas) ของเดือนที่ผ่ำนมำในกำร
ค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม ยังคงขอควำมร่วมมือ ปตท. ช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสำรสำธำรณะ 
โดยคงรำคำขำยปลีก NGV กลุ่มรถโดยสำรสำธำรณะที่ 10.00 บำท/กก. พร้อมปรับวงเงินปรับเพิ่มวงเงิน
ช่วยเหลือรถสำธำรณะจำกเดิม 9,000 บำท/เดือน เป็น 10,000 บำท/เดือน และ 35,000 บำท/เดือน เป็น 
40,000 บำท/เดือน จนกว่ำจะมีกลไกถำวรมำดูแลแทน 

- ปรับต้นทุนค่ำขนส่ง NGV นอกรัศมี 50 กม. จำกสถำนีหลัก ให้ปรับวิธีกำรค ำนวณค่ำขนส่ง โดยใช้อัตรำ
คำ่ขนส่งอยู่ที่ 0.0150  บำท/กก./กม. แต่สูงสุดไม่เกิน 4 บำท/กก. ให้ทยอยบังคับใช้ เพื่อให้มีผลกระทบกับ
ผู้บริโภคน้อยที่สุด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป 
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: เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2559 กกพ. ได้อนุมัติให้โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ RA#6 ไปยัง จ.รำชบุรีประกำศเขต
ส ำรวจฯ ลงในหนังสือพิมพ์และปิดประกำศในเขตปกครองแต่ละพื้นที่ที่มีกำรวำงท่อพำดผ่ำนเพื่อเตรียมเริ่ม
ด ำเนินโครงกำร 

: เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.)  มีมติเห็นชอบ “ข้อก ำหนดเกี่ยวกับ
กำรเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมฉบับที่ 2 ของ ปตท.” (TPA Code – 
ปตท) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซฯ และสถำนีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สำม (TPA Regime) ฉบับที่ 2 ที่ประกำศไว้ในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เมื่อวันที่  8 พฤษภำคม 2558  โดย ปตท. ได้ประกำศใช้ข้อก ำหนดฯฉบับดังกล่ำว ภำยในเดือน 
มกรำคม 2559 กำรประกำศใช้ข้อก ำหนดฯ เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้
ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนี แอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สำม พ.ศ.2557 (TPA Regime)  และ
สอดคล้องกับ พรบ.กำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.2550 ที่ให้มีกำรแข่งขันในกิจกำรและโครงข่ำยพลังงำน
อย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ กกพ. 

: เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 ปตท. และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) ร่วมลงนำม “สัญญำกำร
ว่ำจ้ำงบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำยภำพ ส ำหรับพื้นที่ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. และสถำบันวิจัยวังน้อย” ซ่ึงกำร
รวมผู้เช่ียวชำญในสำยอำชีพภำยใต้ EnCo จะเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้เทียบเคียงสำกล อีก
ทั้งกำรบริกำรจัดกำรรวมกันในหลำยที่  จะท ำให้เกิด Economy of Scale ที่จะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำคำร
ส ำนักงำนลดลงในระยะยำว ซ่ึงตอบรับนโยบำย Share Services ของ ปตท. 

กุมภำพันธ ์       :    เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2559 โครงกำรป่ำนิเวศระยองวนำรมย์ พ้ืนที่นเิวศอุตสำหกรรมวนำรมย์ กลุ่ม ปตท.  
(PTT WEcoZi) ได้รับโลป่ระกำศเกียรติคุณ “โครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมัครใจตำมมำตรฐำนประเทศ
ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จำกองค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องค์กรมหำชน) หรือ อบก. โดยโครงกำรป่ำนเิวศระยองวนำรมย์ ถือเป็นตน้แบบควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
สร้ำงป่ำนิเวศในเขตพื้นทีน่ิคมอตุสำหกรรมเพื่อเป็นแนวกันชนธรรมชำติ (Eco Belt and Protection Strip) ตำม
แนวคิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และป่ำแห่งนี้ยังสำมำรถช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจกได้กว่ำ 1,000  ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำตอ่ปี และถือเปน็ป่ำนเิวศแหง่แรกในพื้นที่นคิมอุตสำหกรรมของประเทศไทยที่
ได้รับกำรขึ้นทะเบียน T-VER 

: เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 สถำนีบริกำร สยำมเบสท์ เอ็นจีวี อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี ซ่ึงเป็นสถำนีบริกำรเอ็นจี
วี ประเภทกำรขำย NGV จำกแนวท่อ (Ex-Pipeline) แห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริกำรจ ำหน่ำย NGV 
จำกแนวท่อส่งก๊ำซฯ ส ำหรับภำคขนส่งให้กับผู้ประกอบกำรที่มีรถ NGV และมีปริมำณกำรใช้ก๊ำซ NGV 
ค่อนข้ำงสูง เพื่อส่งเสริมให้ภำคเอกชนเข้ำมำลงทุนในกิจกำร NGV แบบครบวงจร รวมทั้งยังเป็นกำรลดคิวรอ
เติมก๊ำซ NGV สถำนี NGV ทั่วไปให้ได้รับควำมสะดวกมำกขึ้น  

มีนำคม       : เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2559 กรมทำงหลวงได้อนุญำตให้โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก นครรำชสีมำ
เปลี่ยนวิธีกำรก่อสร้ำงเป็นแบบวธีิขุดเปดิ (Open cut) และดนัลอด (Boring) ซ่ึงมีผลให้โครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เร็วขึ้น 

: เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2559 ปตท. และผู้ร่วมเสนอรำคำ ร่วมลงนำม “ข้อตกลงคุณธรรมโครงกำรสถำนีเพิ่ม
ควำมดันก๊ำซธรรมชำติวังน้อย” โดยมีพลเอก อนันตพร กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนเป็น
ประธำนในพิธี และมีผู้สังเกตกำรณ์ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐและเอกชน เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ของ 
ปตท. ในกำรเป็นองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอรัปช่ันของรัฐบำลรวมถึงมีกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ โดยนับเป็น



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 20 

โครงกำรแรกที่ได้รับกำรคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริตใหจ้ดัพิธีลงนำมฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ส ำหรับโครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติวังน้อย ตั้งอยู่ที่ อ.วังน้อย จ.อยุธยำ ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำง
พลังงำนของไทย โดยจัดส่งก๊ำซฯ ให้โรงไฟฟ้ำพระนครใต้ (ทดแทน) ชุดที่ 1 ของ กฟผ. มีก ำหนดแล้วเสร็จใน
ปี 2561 

: เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 คณะอนุญำโตตุลำกำรเสียงข้ำงมำก มีค ำช้ีขำด ว่ำ ปตท. บอกเลิกสัญญำกำรซ้ือขำย
ผลิตภัณฑ์กับ บริษัท อำร์พีซีจี จ ำกัด (มหำชน) (“RPC”)  โดยไม่ถูกต้องตำมวิธีกำรที่สัญญำก ำหนด และให้ 
ปตท. จ่ำยค่ำเสียหำยให้แก่ RPC อย่ำงไรก็ตำม คณะอนุญำโตตุลำกำรมีค ำช้ีขำดอย่ำงไม่เป็นเอกฉันท์ ปตท. จึง
ใช้สิทธิตำมกฎหมำยในกำรยื่นค ำร้องขอให้ศำลเพิกถอนค ำช้ีขำดภำยในระยะเวลำ โดย ปตท. อยู่ระหว่ำงกำร
จัดท ำค ำร้องขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลกำรต่อศำล 

 :     เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2559 เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท พีพีทีซี จ ำกัด โดยมีปริมำณ
ก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 20 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่โครงกำร
ลงทุนของ ปตท. โดยยกเว้นอำกรน ำเข้ำ ส ำหรับโครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ บนระบบท่ อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ วังน้อย-แก่งคอย  

เมษำยน : เมื่อวันที่  1 เมษำยน 2559 เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท ท๊อป เอสพีพี จ ำกัด 
โครงกำร 1  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 32 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2559ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินยื่นฟ้องศำลปกครอง กรณี ปตท. ไม่คืนท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติตำมค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดซ่ึงไม่มีประเด็นฟ้องร้องใหม่ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558 
ศำลปกครองสูงสุดได้อ่ำนค ำส่ังยืนยันว่ำ ปตท. ได้ส่งคืนท่อส่งก๊ำซธรรมชำติครบถ้วนตำมค ำพิพำกษำแล้ว
ตั้งแต่ปี 2551 

 : เมื่อวันที่  26 เมษำยน 2559 ปตท.และบริษัท Korea Gas Corporation (KOGAS) ได้ร่วมลงนำมในบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในธุรกิจสำยโซ่ผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซธรรมชำติ
เหลว รวมทั้งกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลวร่วมกัน 

  
พฤษภำคม       : เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2559 เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท อ่ำงทอง เพำเวอร์ จ ำกัด                          

โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 14 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 
: เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2559 รัฐบำลสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำอนุมัติกำรคืนสิทธิในแปลงสัมปทำน

ส ำรวจ MD-8 ในประเทศเมียนมำ เป็นผลให้โครงกำรเมียนมำ MD-7 และ MD-8 เปลี่ยนช่ือเป็นโครงกำรเมียน
มำ MD-7 นอกจำกนี้ ปตท.สผ. อยู่ในระหว่ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของโครงกำร  เมียนมำ MD-7 โดยกำร
พิจำรณำหำผู้ร่วมทุน 

: ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภำคม 2559 PTTGC ได้หยดุเดนิเครื่องโรงงำนโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 ซ่ึงได้รับควำมเสียหำย
จำกกรณีกระแสไฟฟ้ำดับและจำกกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่ำงรวดเร็ว โดยก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์โอ
เลฟินส์ในไตรมำส 2 และไตรมำส 3 ในปี 2559 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 84% และ 92% ตำมล ำดับ และจะสำมำรถ
กลับมำด ำเนินกำรผลิตเต็มก ำลังกำรผลิตได้ภำยในช่วงเดือนสิงหำคม 2559 
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: เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติให้โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ
ในทะเล ด ำเนินกำรจ้ำงบริษัทผู้รับเหมำรำยเดิมโดยให้ด ำเนินกำรต่อภำยในวงเงินที่เหลือและให้แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำ 13.5 เดือนนับจำกวันที่ ปตท. มีหนังสือแจ้งให้ทรำบ 

: เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2559  ปตท. ร่วมกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ร่วมลงนำม “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรต้นแบบพัฒนำด้ำนสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน ในรูปแบบ Social Enterprise : SE ในพื้นที่โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 5 และโครงกำร
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก RA#6–จังหวัดรำชบุรี” เพื่อศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อมของโครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม และเป็นโครงกำรต้นแบบ Social 
Enterprise อย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดควำมเข้มอย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งภำยในสังคมและ
ชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน 

:  เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เห็นชอบให้ปตท. ขยำยก ำลัง
กำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ของคลังรับก๊ำซธรรมชำติแห่งที่ 1 จำก 10 ล้ำนตันต่อปี เป็น 11.5 
ล้ำนตันต่อปี ในวงเงินงบประมำณ 1,000 ล้ำนบำท มีก ำหนดให้แล้วเสร็จในปี 2562  และเห็นชอบให้ ปตท. 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงคลังรับก๊ำซธรรมชำติแห่งที่ 2 ที่ก ำลังกำรผลิต 5 ล้ำนตันต่อปี มีก ำหนดให้แล้วเสร็จในปี 
2565 โดยให้ก่อสร้ำงเพื่อเตรียมควำมพร้อมของฐำนรำกที่สำมำรถขยำยก ำลังกำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ
เหลว ได้สูงสุดเป็น 7.5 ล้ำนตันต่อปี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบ มติของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน
แห่งชำติ (กพช.) ดังกล่ำว ในวันที่  12 กรกฎำคม 2559 และหลังจำกนั้น ในวันที่  15 กรกฎำคม 2559 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้เห็นชอบโครงกำร และมอบหมำยให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด เป็นผู้ลงทุนและ
ด ำเนินโครงกำร 

มิถุนำยน          : เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2559 บริษัทโกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“GPSC”) ได้เดินเครื่องเชิง
พำณิชย์ของโรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก บริษัทผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด (“NNEG”) จ ำนวน 41.74 เมกะ
วัตต์ และจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว 

: เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2559 ปตท. ปรับลดแผนกำรลงทุนปี 2559 จำก 50,839 ล้ำนบำทลงเหลือ 43,307 ล้ำน
บำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับลดแผนกำรด ำเนินงำนกำรลงทุนในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ และธุรกิจโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

: เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2559  เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ  ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP  บริษัท ท๊อป เอสพีพี จ ำกัด 
(มหำชน) โครงกำร 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด  บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด โครงกำร 5  โดยมี
ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำรวม 54 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

:  เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2559 ปตท. จัดซ้อมแผนบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤตและบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCM) 
เหตุกำรณ์ Black Swan ประจ ำปี 2559 ในรูปแบบกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ Oil Operation Disruption (กำรขนส่ง 
LPG หยุดชะงัก) โดยมีคุณเทวินทร์ วงศ์วำนิช ปธบ. ท ำหน้ำที่ เป็นเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ CMC (Crisis 
Management Center) ร่วมกับคณะผู้บริหำรตำมโครงสร้ำงศูนย์ โดยมีกำรเช่ือมต่อกับศูนย์บริหำรจัดกำรภำวะ
ฉุกเฉินระดับหน่วยธุรกิจ (BG-EMC) อีก 5 หน่วย และมีตัวแทนบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมสังเกตกำรณ์ กำร
ฝึกซ้อมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดกำรภำวะวิกฤตกำรส่ือสำรกับผู้มี
ส่วนได้  ส่วนเสีย รวมทั้ งกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมมั่นคงปลอดภัย Demand & Supply 
Management ลูกค้ำและกำรตลำด กำรขนส่ง กฎหมำยและประกันภัย ท ำให้มั่นใจได้ว่ำ ปตท. จะสำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องแม้ในสภำวะวิกฤต สอดคล้องกับพันธกิจในกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน  
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 22 

: เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2559  เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ  ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP  บริษัท ท๊อป เอสพีพี จ ำกัด 
(มหำชน) โครงกำร 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด  บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกัด โครงกำร 5  โดยมี
ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำรวม 54 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

: เมื่อเดือนมิถุนำยน 2559 SAR ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มของ PTTER ได้ลงนำมในข้อตกลงกับเหมือง Kayan Putra 
Utama Coal (KPUC) ซ่ึงเป็นเหมืองถ่ำนหินข้ำงเคียงของเหมืองเจมบำยัน ในกำรควำมร่วมมือในกำรท ำเหมือง
และให้บริกำร Infrastructure แก่เหมือง KPUC 

: เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2559 รัฐบำลออสเตรเลียอนุมัติกำรรับโอนสัดส่วนกำรร่วมลงทุนในแปลงสัมปทำน เอ
ซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3 ภำยใต้โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย จำกผู้ร่วมทุนอื่น ท ำให้สัดส่วน
กำรร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 89.6875 เป็นร้อยละ 100 

: เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2559 เริ่มส่งก๊ำซไปยัง ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมขนอม ชุดที่ 2 อ ำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  เพื่อซ้ือขำยเชิงพำณิชย์ โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ รวม 154  ล้ำนลูกบำศก์
ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

: เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบ ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรคงเหลือ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกของ ปตท. 
หลังจำก ปตท. ได้ประกำศใช้ “ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่
บุคคลที่สำม” (TPA Code) เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2559 ส ำหรับเปิดให้บุคคลที่สำมสำมำรถเข้ำมำใช้หรือ
เชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติได้ โดย ปตท. ได้วำงระบบรองรับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมผ่ำนเว็บไซต์แล้วเสร็จ พร้อมรองรับกระบวนกำรต่ำงๆ ตำม TPA Code 
นอกจำกนี้ ปตท. และ PTTLNG ได้จัดให้มีกำรทดสอบควำมพร้อมกำรเปิดให้ใช้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซ
บนบกแก่บุ คคลที่ ส ำม  (TPA Pilot Project Exercise) เมื่ อ วันที่  16-17 มิ ถุน ำยน  2559 ส ำหรับข้อมู ล
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรคงเหลือของระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก ปตท. ได้ท ำกำรปรับปรุงข้อมูลรำย
เดือนให้ทันสมัยทุกเดือน เพื่อมุ่งส่งเสริมให้มีกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำนและมีกำรบริกำรของระบบ
โครงข่ำยพลังงำนอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ 

: เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2559  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ได้ก่อสร้ำงหน่วยแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว 
(LNG) เป็นก๊ำซธรรมชำติแล้วเสร็จ และพร้อมส่งก๊ำซฯเข้ำระบบได้เพิ่มเป็น 10 ล้ำนตันต่อปี (จำกเดิมที่ 5 ล้ำน
ตันต่อปี) ตั้งแต่ มิถุนำยน 2559 และพร้อมจะเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ภำยหลังจำกกำรก่อสร้ำงถังกักเก็บ 
LNG และท่ำเรือส่วนขยำย แล้วเสร็จในปี 2560 

: เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 5 ประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

กรกฎำคม :  เมื่อ 16 กรกฎำคม 2559 รำคำ NGV ที่ขำยให้กับรถยนต์ส่วนบุคคลขำยได้ในรำคำที่สะท้อนต้นทุนจริงแล้ว 
โดยไม่มีเพดำน 

 : เมื่อวันที่ 21 กรกฏำคม 2559 ปตท.สผ. ได้ประสบควำมส ำเร็จในกำรขยำยกำรลงทุนเข้ำสู่โครงกำรซำรำวักเอส
เค 410 บี โครงกำรส ำรวจในประเทศมำเลเซีย ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพทำงปิโตรเลียมสูง โดยถือสัดส่วนร้อย
ละ 42.50 และเป็นผู้ด ำเนินกำร 

 : เมื่อ 22 กรกฎำคม 2559 IRPC ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ของโครงกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์สะอำด 
(Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ท ำให้ได้ผลิตภัณฑ์หลักโพรพิลีน 320,000 
ตันต่อปี 
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สิงหำคม           : เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2559 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก นครรำชสีมำ ได้ออกหนังสือเสนอจำ้งบริษทั
บริษทัแม็คคอนเนลดเูวล  เป็นบรษิัทผูร้ับเหมำ และ ออกหนังสือจ้ำงบริษทั Bechtel เป็นบริษทัทีป่รกึษำ เพื่อ
เริ่มด ำเนนิงำนของโครงกำรฯ ในระยะที่ 2 

: เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอัตรำ
ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2559 ของระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2)  และระบบท่อส่งก๊ำซ
ฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3) ที่อัตรำ 1.2285 บำทต่อล้ำนบีทียู   ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ที่
อัตรำ  0.1512 บำทต่อล้ำนบีทียู  และส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่น้ ำพอง (พื้นที่ 5) ที่อัตรำ  0.0000 
บำทต่อล้ำนบีทียู  โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2559 เป็นต้นไป กำรคิด
อัตรำค่ำบริกำรนั้นอำศัยหลักเกณฑ์ตำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำค่ำบริกำรส่ งก๊ำซ
ธรรมชำติเมื่อ ธันวำคม 2550 รวมทั้งอำศัยควำมตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
พลังงำน พ.ศ. 2550 

: เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (“TOP’) ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ 
โครงกำรผลิตสำร Linear Alkyl Benzene (LAB) ก ำลังผลิตประมำณ 100,000 ตันต่อปี  และ โครงกำร
โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำรวม 239 เมกะวัตต์ และไอน้ ำรวม 
498 ตันต่อชั่วโมง 

: เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำร ปตท. อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลประกอบกำร
ครึ่งแรกของปี 2559 ในอัตรำ 6.00 บำทต่อหุ้น หรือร้อยละ 35.8 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม 

 :  เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2559 ปตท.สผ. ได้ลงนำมในสัญญำซ้ือขำย (Sales and Purchase Agreement, SPA) เพื่อ
ขำยบริษัท PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ให้แก่บริษัท ARA Petroleum LLC  

: เมื่อ 22 สิงหำคม 2559 PTTGC แจ้งเกิดเพลิงไหม้ถังเก็บน้ ำเสียที่มีในระบบบ ำบัดน้ ำเสียของบริษัท พีทีที ฟี
นอล จ ำกัด ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออกมำบตำพุด จังหวัดระยอง 

 : วันที่ 24 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตรำค่ำบริกำรเก็บ
รักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจ ำปี 2559 ของ บริษัท 
พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ที่อัตรำ 0.7405 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหำคม 2559 เป็นต้นไป 

 : เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่โครงกำร
ลงทุนของ ปตท. โดยยกเว้นอำกรน ำเข้ำ ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 5 

 : เมื่อเดือนสิงหำคม 2559 รัฐบำลออสเตรเลียอนุมัติกำรรับโอนสัดส่วนกำรร่วมลงทุนในแปลงสัมปทำน เอซี/
อำร์แอล 6 ภำยใต้โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย จำกผู้ร่วมทุนอื่น ท ำให้สัดส่วนกำรร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100  

กันยำยน : เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ปตท. จัดตั้งบริษัท PTT International Trading 
London Ltd. ณ กรุงลอนดอน สหรำชอำณำจักร โดย ปตท. ถือ หุ้นร้อยละ 100 เพื่อขยำยตลำดไปยังภูมิภำค
ตะวันตกของโลก และด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่ครอบคลุมทั่วโลก (Global Trading Company) 

ตุลำคม  : เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2559 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) ("GGC") ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
PTTGC ที่ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 99 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรออกและเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็น
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ครั้งแรก ("IPO") โดย GGC เป็นบริษัทแกนน ำของธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Flagship 
Company) ทั้งนี้ PTTGC จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอ ำนำจควบคุมใน GGC ภำยหลังกำร IPO 

 : เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่ำงสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวระยะยำว (LNG 
SPA) ระหว่ำงบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  กับบริษัท เชลล์ อีสเทิร์น   เทรดดิ้ง จ ำกัด และบริษัท บีพี 
สิงคโปร์ พีทีอี จ ำกัด ซ่ึงระบุรำคำที่ตกลงใหม่ในร่ำงสัญญำ LNG SPA ลดลงจำกรำคำเดิมในร่ำงสัญญำ LNG 
SPA ร้อยละ 18 ในปริมำณรำยละ 1 ล้ำนตันต่อปี (รวมสองสัญญำ 2 ล้ำนตันต่อปี) ก ำหนดกำรส่งมอบก๊ำซ 
LNG เที่ยวแรกให้กับ ปตท. ภำยในกลำงปี 2560   (ทั้งนี้ ได้ก ำหนดว่ำหำกมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
สัญญำฯ ให้บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เสนอส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำก่อนด ำเนินกำรต่อไป) 

 : เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่โครงกำร
ลงทุนของ ปตท. โดยยกเว้นอำกรน ำเข้ำ ส ำหรับโครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก จำกสถำนีควบคุม
ควำมดันก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี-วังน้อย ที่ 6 (RA#6) ไป จังหวัดรำชบุรี 

 : เมื่อเดือนตุลำคม 2559 SAR ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มของ PTTER ได้ลงนำมในข้อตกลงกับเหมือง IBP ซ่ึงเป็น
เหมืองถ่ำนหินข้ำงเคียงของเหมืองเจมบำยัน ในกำรควำมร่วมมือในกำรท ำเหมืองและให้บริกำร Infrastructure 
แก่เหมือง IBP 

พฤศจิกำยน      :     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559 เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท บ่อวิน คลีนเอนเนอจี 
จ ำกัด  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์
ฟุต 

: ปตท. สนองนโยบำยภำครัฐในกำรขยำยเครือข่ำยสถำนี NGV โดยในเดือน พฤศจิกำยน 2559 มีกำรเปิดสถำนี
บริกำร NGV เพิ่มเติมจนท ำให้มีจ ำนวนสถำนีรวม 503 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วประเทศ และมีกำร
กระจำยตัวในเส้นทำงสำยหลักในทุกภูมิภำค ประกอบด้วย สถำนีที่ ปตท. เป็นผู้ลงทุน 395 สถำนี และสถำนีที่
เอกชนเป็นผู้ลงทุน 108 สถำนี สอดคล้องกับแนวนโยบำยภำครัฐที่ให้มีกำรส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรขยำยเครือข่ำยสถำนี NGV 

:  เมื่อวันที่  4 พฤศจิกำยน 2559 PTTER ได้ด ำเนินกำรช ำระบัญชีบริษัท International Coal Holdings Pty 
Limited (“ICH”) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดย ICH ได้ด ำเนินกำรประกำศช ำระบัญชีแล้วเสร็จอย่ำงเป็นทำงกำร 

: เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 ผู้รับเหมำ PLGJV (Punj Lloyd Group JV) ของโครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำม
ดันก๊ำซธรรมชำติในทะเลได้ลงนำมในสัญญำแก้ไขเพิ่มเติม (Contract Amendment) โดยมีก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินงำนคือ 13.5 เดือน 

: เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ RA#6 ไปยัง จ.รำชบุรี ประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

: เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ ปตท. โดยกำร
โอนกิจกำรของหน่วยธุรกิจน้ ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่ำว ตลอดจนหุ้นของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด และกำรเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ปตท. น้ ำมันและ
กำรค้ำปลีก จ ำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited, “PTTOR”) และกำรให้  PTTOR เป็น
บริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่มปตท. ในกำรด ำเนินธุรกิจน้ ำมันและค้ำปลีก และแผนกำรเสนอขำย
หุ้นสำมัญเบื้องต้นของ PTTOR ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และกำรน ำ PTTOR เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
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ทั้งนี้ ภำยหลังจำกโอนหน่วยธุรกิจน้ ำมันให้แก่ PTTOR แล้ว ปตท. ยังคงมีสินทรัพย์ และธุรกิจหลัก
ที่ด ำเนินงำนโดยปตท.อยู่ คือธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ที่ประกอบด้วยท่อก๊ำซธรรมชำติ โรง
แยกก๊ำซ และ LNG Terminal รวมถึงธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่จัดหำน้ ำมันดิบเข้ำสู่โรงกลั่นในประเทศ 
และยังมีกำรขยำยไปยังต่ำงประเทศอีกด้วย ดังนั้นปตท. ยังคงด ำเนินธุรกิจตำมพันธกิจเดิม โดยยังคงบทบำท
ในกำรดูแลควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรปรับโครงสร้ำงของบริษัทในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพื่อสร้ำงควำมชัดเจน โปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. โดยเฉพำะธุรกิจน้ ำมัน
และค้ำปลีก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ธันวำคม          : เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ วังน้อย ได้ลงนำมสัญญำจัดจ้ำง (Award 
of Contract) ผู้รับ เหมำก่อสร้ำง โดยจัดจ้ำง Consortium of Samsung Engineering Co.,Ltd. And Samsung 
Engineering (Thailand) Co.,Ltd. 

 : เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2559 บริษัท PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท.สผ. ได้ถอนกำรลงทุนในแปลงสัมปทำน Umm Al-Quwain (UAQ) ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

 : เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ วังน้อย ได้น ำเสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เพื่อให้คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรภำยใต้คณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ 
(คชก.) พิจำรณำและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อ EIA ของโครงกำรนี้  

 : เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให้ ปตท.ด ำเนินกำร
ขยำยก ำลังกำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ส ำหรับโครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ 
จังหวัดระยอง [T-2] เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ที่เพิ่มขึ้นตำมกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำร LNG ใน
อนำคต จำกเดิม 5 ล้ำนตันต่อปี เป็น 7.5 ล้ำนตันต่อปี ก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติภำยในปี 2565 

 : เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบร่ำงสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซธรรมชำติเหลวระยะยำว (LNG SPA)  ระหว่ำง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท เปโตรนำส แอล
เอ็นจี จ ำกัด ก ำหนดส่งมอบปี 2560-2561 ในปริมำณ 1 ล้ำนตันต่อปี และตั้งแต่ปี 2562  ในปริมำณ 1.2 ล้ำนตัน
ต่อปี อำยุสัญญำ 15 ปี (ทั้งนี้ก ำหนดให้ ปตท.ลงนำมในสัญญำซ้ือฯ ดังกล่ำวได้ ภำยหลังจำกที่ร่ำงสัญญำฯ ได้
ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดแล้ว) 

 : เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2559 GPSC ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ GPSC International Holdings Limited ในเขต
บริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน เพื่อรองรับแผนกำรขยำยกำรลงทุนต่ำงประเทศในอนำคต 

 : เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559  คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ได้มีมติอนุมัติแผนกำรลงทุน 5 ปี (ปี 2560-
2564) ของ ปตท. วงเงินรวม 338,849 ล้ำนบำท 

 : เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 5 ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ปตท. 
ให้จัดซื้อท่อส่งก๊ำซ และในวันที่ 29 ธันวำคม 2559 ปตท. ได้ออก Notice of Award ให้กับบริษัทที่จัดหำท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติคือ Marubeni-Itochu Steel Inc. 

 : เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ ระยะที่ 1 ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ (Mechanical Completion) 

 : เมื่อวันที่ 3 และ 29 ธันวำคม 2559 เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท เอสเอสยูที จ ำกัด 
โครงกำร 2 และ โครงกำร 1 ตำมล ำดับ  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำรวม 40 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่
ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 ปตท.สผ. ได้ปรับกำรบริหำรกำรลงทุนในโอมำนโดยกำรขำยบริษัท PTTEP 
Oman Limited (PTTEP OM) ซ่ึงถือสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรโอมำน 44 ที่ด ำเนินกำรผลิตมำนำน อย่ำงไร
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ก็ตำม ปตท.สผ. ยังคงมีควำมมุ่งมั่นในกำรแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในโอมำนต่อไป โดยได้มีกำรลงนำม
บันทึกควำมเข้ำใจร่วมกับบริษัทในเครือของบริษัทน้ ำมันแห่งชำติโอมำน 

 : เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2559 ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหำรธุรกิจ จ ำกัด ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 5,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม และ
โครงกำร บี 6/27 ผู้ร่วมทุนอื่นในโครงกำรได้ลงนำมในสัญญำขอยุติกำรลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ซ่ึงมีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 ตำมสัญญำร่วมทุน  

ปี 2560 
กุมภำพันธ์     :  เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560  ปตท. ส่งมอบ MOU ข้อตกลงกำรศึกษำแนวทำงกำรบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงได้

ลงนำมเรียบร้อยแล้วให้กับ บริษัท นวนคร จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของควำมร่วมมือในกำรบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตอุตสำหกรรม นวนคร จ.นครรำชสีมำ 

 : เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท คำรำบำว 
ตะวันแดง  จ ำกัด  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.4 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียู
ต่อลูกบำศก์ฟุต 

 :  เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2560 ปตท.ได้ส่งมอบ “โครงกำรพลังธรรมชำติ พลังงำนสะอำดเพื่อชุมชน บ้ำนต้นผึ้ง” 
ให้แก่ชุมชนหมู่บ้ำนต้นผึ้ง ต.สำมหมื่น อ.แม่ระมำด จ.ตำก โดยด ำเนินกำรติดตั้ง “ไฮดรอลิคแรมปั๊ม” ซ่ึง
นับเป็น “ต้นแบบแห่งแรกของกำรใช้ไฮดรอลิคแรมปั๊มกับพื้นที่บนภูเขำสูงที่มีแหล่งน้ ำซับขนำดเล็ก” และ
เป็นพื้นที่แห่งที่ 3 ในโครงกำร “พลังงำนธรรมชำติ พลังงำนสะอำดเพื่อชุมชน” โดยใช้พลังงำนจำกแหล่งน้ ำมำ
ใช้ในกำรส่งน้ ำ ทดแทนกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำหรือน้ ำมัน ช่วยให้ชุมชนมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี และช่วยลดค่ำใช้จ่ำย
ชุมชนจำกกำรใช้เครื่องสูบน้ ำ 

 : เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท แอ๊ดวำนซ์ อะโกร 
เอเซีย  จ ำกัด  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต 

         :   โครงกำรเมียนมำร์ MD-7 ได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำร์ในกำรโอนสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 ให้  Total 
E&P Myanmar (TOTAL) เข้ำเป็นผู้ร่วมทุนในโครงกำร ซ่ึงเป็นกำรช่วยกระจำยควำมเสี่ยงและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่โครงกำร เป็นผลให้บริษัท ปตท. สผ. มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 และเป็นผู้ด ำเนินกำร 

มีนำคม : เมื่อวันที่  14 มีนำคม 2560  ปตท. เข้ำร่วมท ำ Inter-Company Borrowing and Lending  (ICBL) กับ บริษัท      
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“GPSC”) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องและ
ควำมร่วมมือทำงกำรเงินในกลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท มิตซูบิชิ อี
เล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.03 ล้ำนลูกบำศก์
ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่
โครงกำรลงทุนของ ปตท. โดยยกเว้นอำกรน ำเข้ำ ส ำหรับโครงกำรขยำยอำยุท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 
1 ส่วนที่มีกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯใหม่ ในพื้นที่ระยอง ชลบุรี และสระบุรี ท ำให้เงินลงทุนของโครงกำรลดลง 
ต้นทุนค่ำเช้ือเพลิงลดลง ส่งผลให้ค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บจำกประชำชนลดลง 

 :     เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560 ที่ประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของ PTTER มีมติให้ PTTER เพิ่มทุน
ให้ PTT International Holdings Limited (PTTIH) ในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 310.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ 
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PTT Mining Limited (PTTML) ในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 103.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯและให้ PTTML เงิน
เพิ่มทุนช ำระคืนดอกเบี้ยค้ำงช ำระทั้งหมด และเงินต้นบำงส่วนแก่ PTTER และอนุมัติให้ PTTER น ำเงินที่
ได้รับช ำระคืนเงินกู้ยืมจำก PTTML ช ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคงค้ำงแก่ ปตท. นอกจำกนี้ ยังอนุมัติให้ 
PTTER ขำยธุรกิจถ่ำนหินให้กับบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTT PMMA) ซ่ึงต่อมำได้ด ำเนินกำรเปลี่ยน
ช่ือเป็น บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด (PTTGM)  

เมษำยน : เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560  ปตท. ได้รำยงำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องผลกำรรับซื้อคืนหุ้นกู้สกุล
เหรียญสหรัฐฯของ ปตท. ที่ออกและเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ ได้แก่รุ่น  PTTF358A และรุ่น 
PTTF42OA โดยมีมูลค่ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 81.15 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลให้หุ้นกู้รุ่นดังกล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ต้นคงเหลือรวมกันทั้งสิ้น 868.85 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ   

 : เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560  ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
องค์กรสนับสนุน 50 หน่วยงาน 

 : เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 PT Jembayan Muarabara ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 7,500 ล้านอินโดนีเซียรูเปีย 
ตามกฎหมายของกระทรวงคมนาคม ส าหรับบริษัทที่ถือครองใบอนุญาตท่าเรือในประเทศอินโดนีเซีย 

 : เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  PTTER เพิ่มทุนให้ PTTIH และ PTTML   จ านวน 402 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
 :     เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 ปตท. รับมอบเรือ LNG เที่ยวแรกจำก บริษัท บีพี สิงคโปร์ พีทีอี จ ำกัด ปริมำณ 0.16 

ล้ำนลูกบำศก์เมตร ณ สถำนี รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว มำบตำพุด จ. ระยอง 
 : เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ปตท. รับมอบเรือ LNG เที่ยวแรกจำก บริษัท เชลล์ อีสเทิร์น เทรดดิ้ง จ ำกัด ปริมำณ 

0.13 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ณ สถำนี รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว มำบตำพุด จ. ระยอง 
 : เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ปตท.ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่ง บงกชเหนือ แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับ

ที่ 9 เพื่อให้ผู้ผลิตฯ รักษำก ำลังกำรผลิตต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวำคม 2562 
 :     เมื่อวันที่  28 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. มีมติอนุมัติปรับโครงสร้ำง ปตท. ซ่ึง

ประกอบด้วยกำรโอนกิจกำรของหน่วยธุรกิจน้ ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดั งกล่ำว 
ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (PTT Oil and Retail 
Business Company Limited, “PTTOR”) (เดิมช่ือ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด) ด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำ 
3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มำประชุมให้ปรับโครงสร้ำง ปตท. ดังกล่ำวข้ำงต้น และได้รับทรำบ
ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ PTTOR ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซ่ึง
รวมถึงกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของปตท. ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้น แต่จะ
ไม่เสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นที่ท ำให้ PTTOR มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Share Offering) และ
กำรน ำ PTTOR เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนำคต (“รำยกำร IPO”) 

 : เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท เอ็นจีเค 
เซรำมิค จ ำกัด (นิคมเอเซียสุวรณภูมิ) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.22 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำ
ควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

พฤษภำคม       : เมื่ อ วันที่  2  พฤษภำคม 2560 GPSC  ได้ ร่วมลงนำมสัญญำ  License and Services Agreement singing 
ceremony ร่วมกับ บริษัท 24M Technologies, Inc. (24M) ซ่ึง GPSC ได้เข้ำซ้ือหุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม C ของ 
24M  โดย 24M จะน ำทุนที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็นทุนวิจัยและด ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสำยกำรผลิต
แบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่สำยกำรผลิตในเชิ งพำณิชย์ โดยมี
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เป้ำหมำยแรกของผลิตภัณฑ์เป็นแบตเตอรี่ เพื่อกำรประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับ 
ภำคอุตสำหกรรม และกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในระบบจ่ำยไฟฟ้ำและระบบเชื่อมโยง 

 :     เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2560  คณะกรรมกำรปตท. มีมติอนุมัติให้ บริษัท ปตท. กรีน  เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 
(“PTTGE SG”) ด ำเนินกำรยกเลิกกำรเข้ำร่วมทุนใน Chancellor Oil Pte. Ltd. (“CO”) ซ่ึงถือหุ้นในบริษัท PT 
First Borneo Plantations (“PT FBP”) รวมถึงให้จ ำหน่ำยหุ้น และโอนหนี้เงินกู้ PTTGE SG ให้แก่ บริษัท PT 
Bentala Agro Lestari (“Bentala”)  PTTGE SG และ Bentala รวมถึงคู่สัญญำอื่นที่ เกี่ยวข้อง ได้ลงนำมใน
สัญญำซ้ือขำยหุ้น (Sale and Purchase Agreement) เรียบร้อยแล้ว 

 :     เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จ ำกัด  
โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 ปตท. ลงนำมสัญญำซ้ือขำย LNG ระยะยำว กับ บริษัท เปโตรนำส แอลเอ็นจี 
จ ำกัด ก ำหนดส่งมอบปี 2560-2561 ในปริมำณ 1 ล้ำนตันต่อปี และตั้งแต่ปี 2562  ในปริมำณ 1.2 ล้ำนตันต่อปี 
อำยุสัญญำ 15 ปี 

มิถุนำยน : เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 PTTER ขำยกลุ่มธุรกิจถ่ำนหิน ซ่ึงประกอบด้วย PTT International Investments 
Limited (PTTII) PTT International Holdings Limited (PTTIH) และบริษัทในกลุ่ม ให้กับ PTTGM   

 : บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด (ปตท.สผ.สยำม) บริษัทย่อยที่ ปตท.สผ. ถือหุ้น 100% และเป็นผู้ด ำเนินงำน
โครงกำรเอส 1 ได้หยุดกำรผลิตชั่วครำวเฉพำะในพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นเวลำ 23 วัน เนื่องจำกศำลปกครองสูงสุดได้
มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เรื่อง
กำรให้ควำมยินยอมในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตำมกฎหมำยอื่น ให้ผู้รับ
สัมปทำนบนบกทุกรำยหยุดกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียมที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นกำรช่ัวครำว 
ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบเฉลี่ยลดลงประมำณ 15,000 บำร์เรลต่อวัน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ลดลงประมำณ 130 ตันต่อวัน และก๊ำซธรรมชำติลดลงประมำณ 10 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  

 :  เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ปตท. ด ำเนินกำรก่อสร้ำง LNG Terminal 1 Phase 2 แล้วเสร็จพร้อมเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ สำมำรถรองรับ LNG ได้ 10 ล้ำนตันต่อปี 

 : เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560  คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.)  มีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้ หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมฉบับที่ 2 ของ 
ปตท. (TPA Code – ปตท) ที่เกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมต่อโดยวิธี Hot Tap   

 : เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2560 PTTER ได้ด ำเนินกำรช ำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกิจกำร PTT FLNG Limited 
ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง PTT International (Singapore) (บริษัทย่อย PTTER) และ บริษัท PTTEP FLNG 
Holding Company Limited  

 : เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท โรจนะ เพำเวอร์ 
จ ำกัด (โครงกำร 3)  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียู
ต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2560 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ำกัด (“BSA”) (บริษัทย่อยของ ปตท. ถือ
หุ้นสัดส่วนร้อยละ 25) ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ภำยใต้ BSA ช่ือบริษัท บิซิเนส โปรเฟสช่ันแนล โซลูช่ันส์ จ ำกัด 
(Business Professional Solutions Co. Ltd.: “BPS”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท  

 : เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จ ำกัด (“PTT ICT”) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจให้บริกำรเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ถือหุ้นโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 
ได้เปลี่ยนแปลงช่ือเป็น “บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จ ำกัด” (“PTT DIGITAL”) 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 
 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 29 

 : เมื่อวันที่  23 มิถุนำยน 2560 ปตท. ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหำรธุรกิจ จ ำกัด (บริษัทย่อยของ 
ปตท.สผ.) จัดตั้งบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL) 
โดย ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) 
เพื่อเป็นก้ำวแรกในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain แบบครบวงจรด้วยทุนจดทะเบียน 
8,000,000 บำท 

 : เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท บำงปะอิน โคเจน
เนอเรช่ัน จ ำกัด (โครงกำร 2) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 19 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

กรกฎำคม : เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560  ปตท. และ PTTGM ได้ด ำเนินกำรโอนหุ้นและทรัพย์สินของบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลี
เมอส์ จ ำกัด (HMC) บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 
(PTTMCC) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
(PTTPL) บริษัท พีทีที  เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) และผลกำรศึกษำโครงกำร 
PTTPMMA ให้แก่ PTTGC   

 : เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท เอ็นเอส-โอจี 
เอนเนอร์จี โซลูช่ันส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 1.12 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำ
ควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จ ำกัด 
โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 :    เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560  กกพ. มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของต้นทุน
ผันแปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2560 ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2)  และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3) ที่อัตรำ 1.1668 บำทต่อล้ำน
บีทียู   ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ที่อัตรำ  0.1569 บำทต่อล้ำนบีทียู  และส่วนของ
ระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่น้ ำพอง (พื้นที่ 5) ที่อัตรำ  0.0000 บำทต่อล้ำนบีทียู  โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำร
ดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 หรือจนกว่ำจะมีกำรเห็นชอบกำรปรับอัตรำ
ค่ำบริกำรจำก กกพ. กำรคิดอัตรำค่ำบริกำรนั้นอำศัยหลักเกณฑ์ตำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติ และ
อัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อ ธันวำคม 2550 รวมทั้งอำศัยควำมตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550  และเห็นชอบให้ปรับอัตรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซ
ธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจ ำปี 2560 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ที่
อัตรำ 0.7759 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 เป็นต้น
ไป 

:  เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560  ปตท. ได้รับเอกสำรทำงคดีเกี่ยวกับกำรฟ้องร้องจำกเหตุกำรณ์น้ ำมันรั่วไหลจำก
แหล่งมอนทำรำ โดยเป็นกำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่ำไม้ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท กบินทร์
บุรีกล๊ำส อินดัสทรี จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 3 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 
บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต และลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำม
สัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที่ 30 

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ปตท. รับมอบเรือ LNG เที่ยวแรกจำก บริษัท เปโตรนำส แอลเอ็นจี จ ำกัด ปริมำณ 
0.14 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ณ สถำนี รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว มำบตำพุด จ. ระยอง 

 :  เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 PTTGM ได้เพิ่มทุนให้แก่ PTTIH และ PTTIH เพิ่มทุนให้แก่ PTTML จ ำนวน 
649 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน ำมำช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่ PTTER และ PTTER ได้น ำเงินดังกล่ำว ไป
ช ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยคงค้ำงคืน ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 PTTGL ได้จัดตั้งบริษัท PTTGL Investment Limited (PTTGLI) จดทะเบียนใน
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญสหรัฐ  โดย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) และขยำยกำร
ลงทุนใน LNG Value Chain ของบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกัด 

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2560 PTTGLI ได้เข้ำซ้ือโครงกำร MLNG Train 9 ซ่ึงเป็นโรงงำน LNG Liquefaction 
ประเทศมำเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 10  โดยมีมูลค่ำประมำณ 500 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ จำก Petronas ด้วยก ำลัง
กำรผลิตปัจจุบัน 3.6 ล้ำนตันต่อปี   

 :     เมื่อวันที่ 31 กรกฏำคม 2560 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ในประชุมครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 13) มี
มติเห็นชอบหลักกำรและแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 
(ระยะด ำเนินกำรโครงกำรน ำร่อง) มอบหมำยให้ ปตท. แยกธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โดยให้เป็นกำรแยกทำง
บัญชีก่อน แล้วแยกเป็นหน่วยธุรกิจหรือนิติบุคคลในล ำดับต่อไป โดยให้หน่วยธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ 
ปตท. ดังกล่ำว ท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission System Operator : TSO) ที่มี
กำรบริหำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงมีอิสระและมีประสิทธิภำพ โดยให้ TSO มีกำรก ำหนด Code Of 
Conduct ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ กกพ. ด้วยเช่นกัน 

สิงหำคม : คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติเปิดเสรี LPG ทั้งระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 
 :      เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท แม็คคีย์ฟู้ด 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.2 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำม
ร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท คำนำยำม่ำ 
คำเซอิ (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.2 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 :     เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2560 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
บนบก เส้นที่ 4 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ (Mechanical Completion)  และได้ด ำเนินกำรทดสอบประสิทธิภำพของ
สถำนีแล้วเสร็จ (Complete of Performance Acceptance Test) เมื่อวันที่  15 พฤศจิกำยน  2560 เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 4  รองรับควำมต้องกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มสูงขึ้น 

 : เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2560  PTTLNG ร่วมกับ บริษัท Samsung Engineering (Thailand) Ltd. และบริษัท CAZ 
(Thailand) Ltd. ลงนำมในสัญญำโครงกำรกำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนควำมเย็นเพื่อปรับปรุงเสถียรภำพ
ระบบไฟฟ้ำ (In-plant Power Generation)  ซ่ึงเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่น ำควำมเย็นเหลือใช้จำกกำร
เปลี่ยนสถำนะของ LNG มำต่อยอด ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำภำยในโรงงำนให้ดีขึ้นร้อยละ 21 อีกทั้ง
ยังช่วยลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมในทะเล 
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 :     เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ได้พิจำรณำอนุมัติขำยหุ้นบริษัท Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. 
(“KPL”) ในส่วนที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจ ำนวน 2,160,000 หุ้นในรำคำ 1 ริงกิต ให้แก่ บริษัท Keloil Bottling 
Sdn.Bhd. (“KBSB”) เนื่องจำกบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมอย่ำงต่อเนื่อง 

 :  เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2560   ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จ ำนวน 7 บริษัท ร่วมลงนำมสัญญำผู้ถือหุ้นเพื่อ
จัดตั้ง บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บำท เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินกิจกำรด้ำนวิสำหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนชุมชนใน
ท้องถิ่นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 : เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2560 ปตท. ร่วมลงนำมสัญญำต่ออำยุส่งก๊ำซกับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท โกลว์ 
พลังงำน จ ำกัด มหำชน โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 66 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บี
ทียูต่อลูกบำศก ์

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท เอเซียน อิน
ซูเลเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.13 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

กันยำยน : เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560  โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 1 (ระยอง – Midline Block 
Valve Station จังหวัดฉะเชิงเทรำ) ได้ลงนำมสัญญำจัดจ้ำง (Award of Contract) ผู้รับเหมำก่อสร้ำง  โดยจัดจ้ำง 
Sinopec International Petroleum Service Corporation    

 :     เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560  ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จ ำกัด 
โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต และ 
ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำม
สัญญำ 0.4 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2560  ตำมมติ กบง. ให้ปรับรำคำขำย NGV เฉพำะค่ำใช้จ่ำยกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซที่ 
0.4553 บำท/กิโลกรัม ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร NGV เพิ่มขึ้นจำก 3.4367 บำท/กิโลกรัม เป็น 3.8920 บำท/
กิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2560 โดยทยอยปรับขึ้นเป็นสองงวด ในเดือนกันยำยน และเดือน
ตุลำคม 

 : เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 PTTGM เพิ่มทุนให้แก่ PTTIH และ PTTIH เพิ่มทุนให้แก่ PTTML เพิ่มเติม เพื่อ
น ำมำช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยคงค้ำงให้แก่ PTTER จ ำนวน 301.75 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ PTTER ได้น ำ
เงินดังกล่ำวไปช ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยคงค้ำงคืน ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560  GPSC ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน (MOU) กับ ระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ  PTT Cambodia (PTTCL) ในเรื่อง Natural Gas Market and 
Total Energy Solution Project 

 :     เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2560  บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด (CHPP) ซ่ึง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100   ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน (MOU) กับ บริษัท ปตท บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 
(PTTRM) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ด ำเนินดูแลและบริหำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. และร้ำนค้ำสะดวกซ้ือจิฟฟี่  เพื่อ
ด ำเนินกำรพัฒนำร่วมกันในกำรติดตั้งแผงโซล่ำร์เซลล์ ภำยในสถำนีบริกำรน้ ำมันของ PTTRM  

 :  เมื่อเดือนกันยำยน 2560 ปตท.สผ. ได้รับอนุมัติกำรโอนสัดส่วน กำรลงทุนโครงกำรบี 6/27 จำกผู้ร่วมทุนอื่น
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 

 : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ำกัด (“BSA”) (บริษัทย่อยของ ปตท. ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25) ได้
จัดตั้งบริษัทใหม่ภำยใต้ BSA ช่ือบริษัท บิซิเนส โปรเฟสช่ันแนล โซลูช่ันส์ จ ำกัด (Business Professional 
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Solutions Co. Ltd.: “BPS”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.ที่จะมี
กำรให้บริกำร Shared Service สำขำต่ำง ๆ ในอนำคต 

ตุลำคม : เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท บ้ำนโป่ง ยูทิลิตี้ 
(โครงกำร 1 และ 2) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำโรงละ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำม
ร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ปตท. ร่วมกับบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) ร่วมลง
นำมในบันทึกข้อตกลง  “Natural Gas Market & Total Energy Solution Project” เพื่ อพัฒนำตลำดก๊ ำซ
ธรรมชำติและตลำดไฟฟ้ำ ในประเทศกัมพูชำ ซ่ึงจะช่วยต่อยอดกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนแบบครบวงจร
ของกลุ่ม ปตท. ในภูมิภำคอำเซียน 

 : เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560  ปตท. ร่วมลงนำมในสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จ ำกัด ส ำหรับพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัด
ชลบุรี อันเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยกำรเปิดเสรีกิจกำรก๊ำซฯ ของภำครัฐ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำร
จัดหำพลังงำน ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2560 ปตท.สผ.ได้พิจำรณำปรับแผนกำรพัฒนำโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ใน
ประเทศแคนำดำ ซ่ึงรวมถึงกำรชะลอกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำย (Final Investment Decision) เพื่อให้
สอดคล้องกับสภำวะอุตสำหกรรมปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จ ำนวนประมำณ 
550 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชี ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินสดในมือและ
กระแสเงินสดของ ปตท.สผ. แต่อย่ำงใด 

 :  เมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ครั้งที่ 10/2560 มีมติอนุมัติให้ Sakari Resources 
Limited (SAR) เสนอรับซ้ือหุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อย และให้ PTTML รับซ้ือหุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยที่
ประสงค์ขำยหุ้นคืน 

 : เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. เพื่อรองรับ
กำรเข้ำร่วมประมูลสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเม็กซิโก 

 : เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2560  ปตท. ได้รำยงำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องกำรด ำเนินกำรไถ่ถอน  
หุ้นกูส้กุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.375 ต่อปี ซ่ึงบริษัทฯ 
ออกและเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้
ตำมจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงของหุ้นกู้ทั้งหมด หรือเท่ำกับ 500 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

พฤศจิกำยน : เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 
จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์
ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท ไออำร์พีซี คลีน 
พำวเวอร์ (โครงกำร 1) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด (IRPC-CP) โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำรำย
เล็ก ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 240 เมกะวัตต์ ไอน้ ำ 180-300 ตันต่อช่ัวโมง ที่ GPSC และ IRPC ได้เข้ำถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตำมล ำดับ เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในระยะที่ 2 คิดเป็นก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 
จ ำนวน 195 เมกะวัตต์หรือเป็นก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรลงทุนในระยะที่ 2 จ ำนวน 99.4 เมกะวัตต์ได้
เดินเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว  
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 : เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท ไออำร์พีซี คลีน 

พำวเวอร์ (โครงกำร 2) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

: เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม   รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) (“SPRC”) ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจ ำนวน 234,562,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ SPRC รวมเป็นมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้งส้ิน 3,706,085,430.20 บำท ผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ธันวำคม : เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  บริษัท อิชิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ซ่ึง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99  
ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ Tohoku 
Electric Power Company อายุสัญญา 20 ปี มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 20.8 เมกะวัตต์ 

 :     เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท วันไทย
อุตสำหกรรม จ ำกัด (บำงชัน) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.3 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 : เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท เอพีซี 
อุตสำหกรรม จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 0.02 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีที
ยูต่อลูกบำศก์ฟุต 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
ปตท. เป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจในกำรสร้ำงควำม

มั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ สร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง  

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

1.3.1    ธรุกิจที่ด าเนินงานเอง ประกอบด้วย 

                        ธุรกิจต้นน  า 
 1.3.1.1  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ และค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ ค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติ จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดย
กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศ น ำ เข้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน และในรูปของก๊ำซ
ธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเพียงพอกับควำมต้องกำรที่ขยำยตัวอย่ำง
ต่อเนื่อง ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยครอบคลุมกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยใหญ่  กำรจัดจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ
อุตสำหกรรม ผ่ำนกำรลงทุนระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับภำคขนส่ง เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกทดแทนน้ ำมันเบนซินและดีเซล ผ่ำนกำรลงทุนในสถำนีบริกำร NGV ของหน่วยธุรกิจ
โครงสร้ำงพื้นฐำน ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
ก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตร
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เคมี ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุนภำคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจของไทยให้
เติบโต รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน 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.  

ทั้งนี้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ ร้อยละ 71 มำจำกก๊ำซธรรมชำติในประเทศ ส่วนที่เหลือมำจำกกำรน ำเข้ำ
ก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) 

กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยของธุรกิจค้ำส่ง และค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติ จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ในขณะที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ จ ำหน่ำยให้กับอุตสำหกรรมปิโตร
เคมี ตำมรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นไปตำมกลไกตลำดโลก  แต่ในส่วน LPG ที่จ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงใน
ประเทศ  ภำครัฐได้ก ำหนดโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำย ที่สะท้อนต้นทุนกำรจัดหำและผลิตที่แท้จริงของแหล่งจัดหำและผลิต 
LPG ของประเทศ (LPG Pool Price)  มีผลตั้งแต่ กุมภำพันธ์ 2558 และภำยหลัง คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ 
(กพช.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 เห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG และได้ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำ LPG 
ณ โรงแยกก๊ำซฯ และ รำคำ LPG ณ โรงกลั่น จำกระบบ LPG Pool Price เป็นรำคำสะท้อนต้นทุน LPG น ำเข้ำ (Import 
Parity) มีผลตั้งแต่ มกรำคม 2560 เป็นต้นไป โดยยังคงก ำหนดให้ LPG จำกโรงแยกก๊ำซฯ ขำยในรำคำสะท้อนต้นทุนเช่นเดิม 
และเมื่อ 31 กรกฎำคม 2560  คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ได้มีมติให้เปิดเสรีธุรกิจก๊ำซฯ LPG โดยได้
ยกเลิกกำรก ำหนดรำคำ LPG ณ โรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลั่น แต่ยังคงให้มีกำรประกำศโครงสร้ำงรำคำ LPG อ้ำงอิง ส ำหรับ 
LPG ที่จ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงในประเทศ มีผลตั้งแต่ สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559 ภำครัฐขอควำมร่วมมือจำก ปตท. ในกำรช่วยเหลือประชำชนที่ใช้ LPG ในกลุ่มภำคครัวเรือนที่
มีรำยได้น้อย  ร้ำนค้ำหำบเร่แผงลอย  เป็นกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG ของประเทศ และตั้งแต่ 
ตุลำคม 2560 เป็นต้นไป กำรช่วยเหลือประชำชนที่ใช้ LPG ในกลุ่มภำคครัวเรือนที่มีรำยได้น้อยจะไปใช้สิทธิตำมโครงกำร
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐแทน โดย ปตท.จะรับภำระเฉพำะกลุ่ม ร้ำนค้ำหำบเร่แผงลอย  ต่อไป 

ธุรกิจปลายน  า 
1.3.1.2  หน่วยธุรกิจน  ามัน 
ด ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและธุรกิจต่อเนื่องทั้งในและต่ำงประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่กำรจัดหำ  ผลิต  จ ำหน่ำย และ       

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์หลักออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิง หมำยถึง น้ ำมันเช้ือเพลิง และ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น หมำยถึง น้ ำมันหล่อล่ืน และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนอื่นๆ และ 3) ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้ำปลีก 
หมำยถึง ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้ำปลีก 

กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศแบ่งตำมกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มขำยปลีก (B2C)  หมำยถึง ผู้บริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน สถำนีบริกำร LPG
ร้ำนค้ำก๊ำซหุงต้ม และร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั่วประเทศ ปัจจุบันมีกำรพัฒนำเป็นสถำนีบริกำรที่ทันสมัย ในรูปแบบ Friendly 
Design ที่ได้พัฒนำขึ้นด้วยแนวคิด Care & Safety For All ด้วยควำมห่วงใยผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภำพร่ำงกำย ให้สำมำรถใช้
บริกำรในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ด้วยควำมสะดวกและปลอดภัย ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริโภค ด้วยกำรมี
ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน และธุรกิจค้ำปลีกในสถำนีบริกำรที่หลำกหลำย ทั้งที่เป็นกำรลงทุนเอง กำรด ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ และกำร
ลงทุนร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพ้ืนที่เพื่อท ำธุรกิจต่ำงๆ ในสถำนีบริกำร อำทิ ร้ำนสะดวก
ซ้ือ Jiffy ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 7-Eleven ร้ำนกำแฟ Café Amazon ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto ร้ำน Daddy Dough ร้ำน Texas 
Chicken ร้ำนฮั่วเซ่งฮงติ่มซ ำ ร้ำน Chester’s Grill  ร้ำน KFC ร้ำน S&P  และธุรกิจธนำคำร เป็นต้น 
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2)   กลุ่มขำยพำณิชย์ (B2B) ผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน และสถำนีบริกำร LPG โรงบรรจุก๊ำซ LPG ร้ำนค้ำ
ก๊ำซหุงต้ม ร้ำนค้ำผลิตภัณฑ์หล่อลื่น กลุ่มอุตสำหกรรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชนที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง 
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 ธุรกิจผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน และ
ธุรกิจให้บริกำรรับ เก็บ จ่ำย ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เป็นต้น 

 ธุรกิจน้ ำมันเป็นธุรกิจกำรค้ำเสรีที่มีกำรแข่งขันสูงและอยู่ภำยใต้กฎหมำยหลำยฉบับ เช่น พระรำชบัญญัติกำรค้ำ
น้ ำมันเชือ้เพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และพระรำชบัญญัติควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เป็นต้น โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจ
พลังงำนจ ำนวนรวม 47 รำย  (ข้อมูลเดือนธันวำคม 2560) นอกจำกนี้กำรด ำเนินธุรกิจน้ ำมันยังอยู่ภำยใต้กำรติดตำมดูแลอย่ำง
ใกล้ชิดจำกหน่วยงำนรำชกำร อำทิ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กรมธุรกิจพลังงำน กรมกำรค้ำภำยใน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
 1.3.1.3 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

 ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศครบวงจร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศไทย ควบคู่ไป
กับกำรขยำยฐำนกำรค้ำไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก ครอบคลุมกำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรค้ำระหว่ำงประเทศของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์   ปิโตรเคมี ตัวท ำละลำย 
เคมีภัณฑ์ น้ ำมันปำล์มดิบ น้ ำมันปำล์มส ำเร็จรูป กะลำปำล์ม และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ รวมทั้งให้บริกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ และ
จัดหำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจที่มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็นบริษัทกำรค้ำสำกลช้ันน ำของโลก ที่
สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ และสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้คนไทยในเวทีกำรค้ำสำกล 
  ผลประกอบกำรของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศขึ้นอยู่กับกำรแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกรรมกำรค้ำ
นอกประเทศ จึงได้จัดตั้งบริษัทลูกและส ำนักงำนตัวแทนในจุดศูนย์กลำงกำรค้ำต่ำงๆ ของโลก อำทิ ประเทศสิงคโปร์ เมืองดูไบ 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เมืองเซ่ียงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ส่งผลให้หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีธุรกรรมกำรค้ำกับคู่ค้ำ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก และเนื่องจำกธุรกรรม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำสูง หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงวำงระบบควบคุมควำมเส่ียงตำม Best 
Practice ที่ Trading House ช้ันน ำในระดับสำกลใช้เป็นแนวปฏิบัติ กล่ำวคือ มีคณะกรรมกำรหลำยคณะก ำหนดนโยบำยและก ำกับ
ดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ และแบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back 
เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) รวมทั้ง มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรก ำกับและดูแล
กำรด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ระบบตรวจสอบควบคุมภำยในสำมำรถควบคุมและตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส และมี
ประสิทธิภำพ 

ธุรกิจโครงสร้างพื นฐานและบรหิารความย่ังยืน 

 กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืนจัดตั้งขึ้นในปี 2557 จำกกำรที่ ปตท. ได้มีกำรจัดกลุ่มกำร
ด ำเนินธุรกิจให้มีควำมชัดเจน โดยในส่วนของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนจะมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียให้มีควำม
สมดุลและโปร่งใส มีธรรมำภิบำล นอกจำกจะเป็นกำรสนองนโยบำยของรัฐในกำรแยกระบบท่อก๊ำซฯ ออกจำกธุรกิจก๊ำซฯ เพื่อ
รองรับกำรตรวจสอบแล้วยังเป็นกำรรองรับกำรขยำยตัวของกำรด ำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่ำงรวดเร็วของ ปตท. เพื่อเสริมสร้ำงควำม
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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 และ
สถำนีแอลเอ็นจี ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊ำซแหล่งยำดำนำ เยตำกุน และ ซอติก้ำ ในสหภำพพม่ำ ที่
ชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ  เพื่อจ่ำยก๊ำซไปยังผู้ผลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  NGV และอุตสำหกรรม  
 นอกจำกนี้ กลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนฯ ยังมีหน่วยงำนอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรส ำนักงำน รวมถึง ด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำซ่ึงมีสถำบันวิจัย
และเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) เป็นหน่วยงำนหลักของ ปตท. ที่มีหน้ำที่ด ำเนินงำนดังกล่ำว และมีกำรบริหำรกำรลงทุนผ่ำนบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. ที่ด ำเนินธุรกิจและบริกำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 
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 ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรผลิตในประเทศ
ออสเตรเลีย โครงกำรส ำรวจและผลิตน้ ำมันในประเทศแอลจีเรีย โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ในประเทศ
โมซัมบิก โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ในทวีปอเมริกำเหนือ และโครงกำรส ำรวจในประเทศบรำซิล ในทวีปอเมริกำใต้   เป็น
ต้น รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหำแหล่งปิโตรเลียมทั้งน้ ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติด้วยรำคำที่แข่งขันได้เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ โดย PTTEP จ ำหน่ำยปิโตรเลียมที่ผลิตได้จำกโครงกำรในประเทศและภูมิภำคอื่นๆซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นก๊ำซธรรมชำติให้กับตลำดในประเทศเป็นหลักโดยจ ำหน่ำยให้กับ ปตท. และในส่วนที่จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจะ
ช่วยสร้ำงรำยได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกทำงหนึ่ง นอกจำกนี้ PTTEP ได้ ร่วมมือกับ ปตท. ในกำรลงทุนและด ำเนินธุรกิจ LNG 
ครบวงจร (LNG Value Chain) เพื่อสร้ำงควำมเติบโตทำงธุรกิจ และยังมองหำโอกำสขยำยกำรลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ผลประกอบกำรของ PTTEP ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและกำร
พัฒนำแหล่งปิโตรเลียม กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งโอกำสในกำรลงทุน
เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยปิโตรเลียมอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 โดยมีคณะกรรมกำรปิโตรเลียมก ำกับดูแล 

1.3.2.2  ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  
ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ และแหล่งพลังงำนทดแทน เพื่อสร้ำง

ควำมมั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้กับประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยอำศัยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร และควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ลงทุน
ผ่ำนบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด (PTTGM)   และบริษัท 
ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้ง 3 บริษัท และได้เริ่มลงทุนใน บริษัท พีทีที โกลบอล 
แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTGL) โดยปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 และ ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 

PTTER มีกำรลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินในประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
ลงทุนเพื่อเตรียมพัฒนำแหล่งถ่ำนหินในประเทศมำดำกัสกำร์ และกำรร่วมทุนเพื่อศึกษำศักยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศบรูไน 
และสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ ทั้งนี้ ในปี 2559 ปตท. ได้ทบทวนนโยบำยกำรลงทุนของกลุ่ม PTTER  โดยปรับโครงสร้ำง
ทำงกำรเงิน และโครงสร้ำงกำรถือหุ้น และโอนย้ำยกลุ่มธุรกิจถ่ำนหินให้ PTTGM ซ่ึงเป็นบริษัทกลำงส ำหรับกำรลงทุนในธุรกิจ
ต่ำงประเทศ โดยให้ PTTER คงเหลือเพียงธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์เท่ำนั้น  

ส ำหรับ PTTGE ซ่ึงในอดีตได้เริ่มลงทุนในธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มดิบในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 
2550 ในปี 2556 ปตท. ได้พิจำรณำทบทวนแผนกลยุทธ์กำรลงทุนโดยประเมินโอกำสและศักยภำพกำรลงทุนต่ำงประเทศ  และ
พบว่ำธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มในประเทศอินโดนีเซียมีสภำพแวดล้อมและศักยภำพในกำรลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมตี้นทุนสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รำคำน้ ำมันปำล์มลดลง ปัจจัยพ้ืนฐำนของโครงกำรที่มิได้สนับสนุนให้ PTTGE เป็นผู้น ำในธุรกิจ
หรือมีข้อได้เปรียบที่สำมำรถแข่งขนัในธุรกิจนีไ้ด้ กอปรกับแรงกดดันจำกนโยบำยลดสัดส่วนกำรถือหุ้นของต่ำงชำติในธุรกิจปลูก
ปำล์มในประเทศอินโดนีเซีย  จึงด ำเนินกำรปรับกลยุทธ์กำรลงทุนใหม่  โดยทยอยขำยหุ้นของธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมัน
ปำล์มซ่ึงยังคงเหลือเพียงโครงกำร FBP ที่อยู่ในระหว่ำงกระบวนกำรขำย และยกเลิกโครงกำร 

ส ำหรับ PTTGL ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ LNG Valuve Chain ผ่ำน บริษัท PTTGL Investment Limited (PTTGLI) 
โดยเข้ำถือหุ้นในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd(PL9SB) ในสัดส่วน 10% และอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
ขยำยกำรลงทุนในโครงกำร LNG ในประเทศต่ำงๆ ได้แก่ ประเทศมำเลเซีย โมซัมบิค และ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

ธุรกิจปลายน  า 
1.3.2.3  ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้กับ

ประเทศทดแทนกำรน ำเข้ำ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภัณฑ์จำกโรงกล่ันของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนยัง
เป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ และรองรับ
กำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญอื่น ๆ อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็น
ต้น โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นน้ ำมันแบบครบวงจรผ่ำนกำรร่วมทุนบริษัทในกลุ่ม 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท  
ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP), บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) 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 โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด  (PTTPM) , บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 
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(PTTPL) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT TANK)   ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กำรผลิตน้ ำมันเช้ือเพลิง กำรผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลำง และเม็ดพลำสติกประเภทต่ำง ๆ ทั้งสำยโอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ กำรด ำเนินธุรกิจ
ด้ำนกำรตลำดเพื่อจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกทั้งในและต่ำงประเทศ  กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ครบวงจร ตลอดจนกำรให้บริกำรท่ำ
เทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์  โดย ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและรับซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีจำกบริษัทใน
กลุ่มเพื่อจ ำหน่ำยให้กับตลำดในประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ   

ต่อมำเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560  ปตท.ได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจปิโตรเคมีสำยโพรเพนและสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง โดยกำรโอนขำยหุ้นทั้งหมดที่ ปตท. ถืออยู่
ในบริษัท PTTGC ในฐำนะที่เป็นบริษัทแกนของธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพิ่มโอกำสในกำรต่อยอดของอุตสำหกรรมและธุรกิจ ตลอดจนกำรลดควำมซ้ ำซ้อนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำยโซ่อุปทำน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

ทั้งนี้ ผลประกอบกำรของธุรกิจปโิตรเคมีและกำรกล่ันส่วนใหญ่จะขึ้นกับภำวะเศรษฐกิจ รำคำผลิตภัณฑ์และรำคำ
วัตถุดิบซ่ึงปรบัขึน้ลงตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก  และมลูค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินปี โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลติ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมำจำกผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ  รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกโรงกล่ันของกลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทำ  และรฟีอร์เมท 

 
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 ต่อมำ ปตท. ได้โอนขำยหุ้นของ PTTME ที่ถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วน 40% ให้กับบริษัท PTTGC 
เมื่อวันที่ 3 ก.ค.60   

1.3.2.6 ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ 
ได้แก่ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) ด ำเนนิธุรกิจผลิตสำธำรณูปกำร (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 2560 
/1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 7 บริษัท 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) /1 48.89% 
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) /1                 49.10% 
บมจ.ไออำร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK)                 100.00% 
 
 
 

  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
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บจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (PTTOR) 100.00% 
บจ. ปตท. (กัมพูชำ) (PTTCL) 100.00% 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)          100.00%
บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 40.40% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand))  35.00% 
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) 0.000009% 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ปลาย 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

ธุรกิจอ่ืนๆ  

บมจ. ปตท.  

PTT Regional Treasury Center (PTTRTC)   100.00% 
บจ. ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00% 
บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ (BSA)  25.00% 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1                       13.33% 
บจ.พีทีที ดิจิตอลโซลูชั่นส์(PTT DIGITAL) 20.00% 
บจ.สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม(PTTSE)     20.00% 

 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT)                 100.00% 
PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) 100.00% 

 

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER)    100.00%                                     
บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ (PTTGE)                         100.00% 
บจ. พีทีที โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด(PTTGM) 100.00%  
บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี (PTTGL)                    50.00%   
  
 
 
 

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและบริหารความย่ังยืน 

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

 บริหำรควำมยั่งยืน 
   วิศวกรรมและบริหำรโครงกำร     
  ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ 
 ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 
 

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

หน่วยธุรกิจน  ามัน   
 กำรตลำดขำยปลีก  
 กำรตลำดพำณิชย์ 
 กำรตลำดต่ำงประเทศ 
 ธุรกิจหล่อลื่น 
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PTT Group Value Chain 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่41 

1.4       ความสัมพันธ์กับกลุม่ธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจที่มีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
กระทรวงพลังงำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลังงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535  โดยภำครัฐสำมำรถก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรใดๆ 
ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยพลังงำน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่1 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบด้วย 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในประเทศ 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

การสาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

     

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั

จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพเมียนมารแ์ละ

นําเขา้ 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด 
กลัน่ตวัของ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ลูกคา้ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 
/3 

 • กฟผ.  

. • ผูผ้ลิตไฟฟ้าอสิระ 

• 
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 



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่2 

2.1.1 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม   
 ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษัทย่อย ได้แก่ ปตท .สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 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) หรือ สัญญำแบ่งปันผลผลิต  
(Production Sharing Agreement/Contract) โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมำเลเซีย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
แอลจีเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนำดำ สำธำรณรัฐโมซัมบิก  และสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล  ส่วนกำรลงทุน
ภำยในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงได้ก ำหนดรำยละเอียดและขั้นตอนกำร
ยื่นขอและอนุมัติสัมปทำน  (Concession) กำรยกเลิกแปลงส ำรวจ ระยะเวลำผลิตปิโตรเลียมตำมสัมปทำน รวมถึงก ำหนด
ผลตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ที่รัฐพึงได้ในฐำนะที่เป็นเจ้ำของทรัพยำกรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกล่ำวอำจอยู่ในรูป
ค่ำภำคหลวง ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ เป็นต้น 

2.1.1.1 การลงทุน 
ปตท.สผ. มีกำรลงทุนในโครงกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ ำนวนทั้งหมด 36 โครงกำร/1 เป็นโครงกำรลงทุนใน

ประเทศไทย จ ำนวน 14 โครงกำรลงทุนในพื้นที่คำบเกี่ยว 2 โครงกำร และลงทุนในต่ำงประเทศ 20โครงกำร สัดส่วนกำรลงทุน
ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในแต่ละโครงกำร เป็นดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 

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 100.0 
 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 
(3)  ต่างประเทศ 20 โครงการ ได้แก่   
 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ    
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการลงทุน(%) 

 17. โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 80.0 
 18. โครงกำรเมียนมำ 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 19.31784 
 22. โครงกำรเมียนมำร์ MD-7  ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 23.  โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 75.0 
 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย    
 24. โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ผู้ร่วมทุน ผลิต 11.5 
 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม    
 25. โครงกำรเวียดนำม 9-2 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 25.0 
 26. โครงกำรเวียดนำม 16-1 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 28.5 
 27. โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 28.โครงกำรเวียดนำม 52/97 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 7.0 
 มำเลเซีย    
 29. โครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 42.5 
 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย    

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

 32. โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์  ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 เครือรัฐออสเตรเลีย    

 33. โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซยี ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 90.0 – 100.0 /3 
 สำธำรณรัฐโมซัมบิก    

 34. โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล      

 35. โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 25.0 
 36.  โครงกำรบรำซลิ บีเอ็ม อีเอส 23 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 20.0 
/1 ทั้งนี้ ไม่รวมโครงกำรที่ ปตท.สผ. แจ้งขอคืนสิทธิกำรลงทุนและอยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติจำกรัฐบำลของแต่ละโครงกำร ทั้งหมด 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
อินโดนีเซีย เซไม ท ูและ โครงกำรอินโดนีเซีย มำลุนด้ำ  
/2 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2560 ปตท.สผ. ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงพลังงำนในกำรรับโอนสัดส่วนกำรร่วมลงทุนในโครงกำรบี 6/27 จำกผู้ร่วมทุนอ่ืน ท ำให้
สัดส่วนกำรร่วมลงทุนเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100 
/3 โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย มีแปลงสัมปทำนหลำยแปลง ซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนระหว่ำง 90-100% 
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังนี้  
 โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือและ

คลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ 
 โครงการท่อส่งก๊าซ ปตท.สผ. ได้แก่ ร่วมลงทุนร้อยละ 80 ใน Andaman Transportation Limited (ATL)  เพื่อ

ด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้า 
 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  
 ร่วมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากันร้อยละ 50 ในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (PTT Global LNG 

Company Limited) เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจ LNG ครบวงจร 
 ร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย ปตท. ปตท.สผ. และ ไทยออยล ์ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 

20 เท่ากันทุกบริษัท ยกเว้นบริษัท ปตท.โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 
เพื่อจัดตั้งบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จ ากัด (PTT DIGITAL) เพื่อสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้าน ICT สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทาง
และกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่ม 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 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 32 ในบริษัท Leismer Aerodrome Limited (LAL) เพื่อบริการการเดินอากาศ ในโครงการมา

เรียนา ออยล์ แซนด์ 
 

2.1.1.2  ปริมาณส ารองปิโตรเลยีม  
ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทาง

วิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งด้วย ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตได้นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้นไปจากแหล่งที่ส ารวจพบแล้ว
ภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ท าการประเมินนั้น ซ่ึง ปตท .สผ. จะมีการ
ตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ ปตท .สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้
มาตรฐาน โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปน็ส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่ง
ของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม 

ทั้งนี้ ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 –      
ปี 2560  เป็นดังนี้ 
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                                                                                                   หน่วย : ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
ปริมาณส ารองพสูิจน์แล้ว ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

440 
298 

438 
257 

398 
233 

รวม 738 695 631 
ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นปริมาณน้ ามันดิบ คอนเดนเสทและก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 156  ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,049 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 631 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 

2.1.1.3  ผลการด าเนินงาน 
 (1)  การผลิต 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ  ปตท.สผ.และบริษัทย่อยคิดเป็น  347,508 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในปี 2558 – 2560 เป็นดังนี้  
                                          หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

ปริมาณการผลิต ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รวมทุกโครงกำร 373,888 368,303 347,508 

(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. ในปี 2560) 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 2560  ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้ง 4 ชนิด ประมำณ 299,206
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน ลดลง 20,315 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2559 ที่อยู่ ที่ 319,521 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน โดยเป็นผลจำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชียและกำรเรียกรับก๊ำซ
ธรรมชำตทิี่ลดลงของโครงกำรสินภูฮ่อม ทั้งนี้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในปี 2558 – 
2560  เป็นดังนี้ 
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 ผลิตภัณฑ ์ ปี 2558   ปี 2559 ปี 2560 

น้ ำมันดิบ (พนับำร์เรลต่อวัน) 64.73 62.99 55.76 

ก๊ำซธรรมชำติ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 1,385.87 1,380.70 1,296.74 

LPG (เมตริกตนัต่อวัน) 264.46 264.29 243.78 

คอนเดนเสท (พันบำร์เรลต่อวัน) 33.19 32.88 32.42 
รวมทุกผลิตภัณฑ ์
(บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมนัดิบต่อวัน) 322,167 319,521 299,206 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดบิ) 45.29 35.91 39.20 

 
 (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 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยผู้บริหำรของ ปตท.จ ำนวน 3 คน 

 (4)  กำรเงิน 
    ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ.  ในปี 2558 –2560 เป็นดังนี้     

                หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 
 
 

          หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 
 
 
 
 

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

 (5)  ผลด้านปฏบิัติการ 
 ส ำหรับปี 2560 ปตท.สผ.ยังคงด ำเนินแผนกลยุทธ์ตำมแนวทำง “RESET REFOCUS RENEW” อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยได้ติดตำมภำวะเศรษฐกิจและรำคำน ้ำมันอย่ำงใกล้ชิด ทบทวนแผนกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ทั้งในด้ำนกำรส ำรวจ ด้ำนกำรพัฒนำ 
และด้ำนกำรผลิต ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนหลักๆ แบ่งตำมรำยภูมิภำคได้ดังนี้ 

งบการเงิน * ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

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

184,411 
191,908 
222,691 
(31,590) 

        150,217 
        152,745 
        141,059 

12,860 

        147,725   
        153,198 
       132,936 
        20,579 

งบการเงิน *      ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 

708,864 
300,053 
408,811 

676,890 
268,906 
407,984 

628,121 
251,747 
376,375 
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 โครงการในประเทศไทย   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในประเทศไทยจ ำนวน 16 โครงกำร ส่วนใหญ่เป็น โครงกำรที่ด ำเนินกำรผลิตแล้ว 
(Production Phase) ทั้งในอ่ำวไทยและบนบก โดยกิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำรผลิตหลัก ได้แก่ โครงกำรบงกช ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มกำรผลิตคอนเดนเสทเพื่อชดเชยกำรเรียกรับก๊ำซธรรมชำติที่ลดลงจำกผู้ซ้ือ รวมทั้งอยู่ระหว่ำงกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมประมูลสัมปทำนโครงกำรบงกชที่จะหมดอำยุในปี 2565-2566 โครงกำรเอส 1 ได้ท ำกำรขุดเจำะหลุม
ผลิตอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีกำรขุดเจำะหลุมส ำรวจในป ี2561 เพื่อช่วยเพิ่มปริมำณกำรผลิตในอนำคต ทั้งนี้ ปี 2560 โครงกำรใน
ประเทศไทยมีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 230,504 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของปริมำณกำรขำย
ทั้งหมด นอกจำกนี้ แหล่งอุบลภำยใต้โครงกำรคอนแทร็ค 4 ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรหำรือกับผู้ด ำเนินกำรของโครงกำรเพื่อเตรียมกำร
พัฒนำ และคำดว่ำจะสำมำรถผลิตปิโตรเลียมเชิงพำณิชย์ได้ภำยในปี 2565 ด้วยก ำลังกำรผลิตของโครงกำรที่ 25,000- 30,000 
บำร์เรลต่อวัน 
 
 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 13 โครงกำร ตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ (เมียนมำร์) 
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม) มำเลเซีย และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2560 โครงกำรในภูมิภำค
นี้มีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 55,371 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมำณกำรขำยทั้งหมด 
 ในส่วนของ โครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำรที่
ส ำคัญ อำทิ โครงการซอติก้า ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำร์ โดยในปี 2560 โครงกำรสำมำรถรักษำปริมำณ
กำรผลิตได้ตำมเป้ำหมำย รวมทั้งเสร็จส้ินกำรก่อสร้ำงแท่นผลิตเฟส 1C จ ำนวน 1 แท่น และจะด ำเนินกำรติดตั้งแท่นผลิตที่เหลือ
จ ำนวน 3 แท่นในปี 2561 รวมทั้งมีแผนกำรเจำะหลุมผลิตอย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2560 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 
301 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 47,747 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน) โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเล
ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนำม ในปีที่ผ่ำนมำโครงกำรได้เริ่มผลิตจำกหลุมพัฒนำเพิ่มเติมอีก 4 หลุมตำมแผนที่วำงไว้ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำระดับกำรผลิต ในปี 2560 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบเฉลี่ย 21,087 บำร์เรลต่อวัน และปริมำณ
กำรขำยก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 2 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 486 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน) 
 ส ำหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมียนมำร์ทั้งบนบกและใน
ทะเล อำทิ โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกรอบกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์กับรัฐบำลเมียนมำร์ โครงการเมียนมาร์ MD-
7 อยู่ระหว่ำงศึกษำโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำเพื่อประเมินศักยภำพปิโตรเลียม โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอ
จีอี 3 และ โครงการซาราวักเอสเค 410 บี ในมำเลเซีย อยู่ระหว่ำงกำรประมวลผลข้อมูลเพื่อกำรศึกษำด้ำนธรณีวิทยำและศักยภำพ
ทำงปิโตรเลียมเพื่อเตรียมกำรเจำะหลุมส ำรวจในปี 2561 รวมทั้ง โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 
ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเลของเวียดนำม โดยในปี 2560 โครงกำรได้ลงนำมในสัญญำ Letter of Agreement ระหว่ำงผู้ร่วมทุนในเรื่อง
รำคำค่ำก๊ำซและค่ำผ่ำนท่อก๊ำซฯ รวมทั้ง อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำสัญญำเชิงพำณิชย์เพื่อรองรับกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำย (Final 
Investment Decision หรือ FID) ต่อไป ทั้งนี้ คำดว่ำจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงปลำยปี 2564 ด้วยก ำลังกำรผลิต
รวม 490 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  
  
 โครงการในออสตราเลเชีย   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซ่ึงตั้งอยู่ในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ประกอบด้วย 12 แปลงสัมปทำน 
 ส ำหรับแหล่งที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) คือ แหล่งมอนทารา โครงกำรได้ท ำกำรเจำะหลุมผลิต
ในปี 2560 เพื่อเร่งอัตรำกำรผลิต ท ำให้สำมำรถรักษำปริมำณกำรขำยเฉลี่ยส ำหรับปี 2560 ได้ตำมแผนที่ 10,580 บำร์เรลต่อวัน 
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 ส ำหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาส ารวจ (Exploration Phase) นั้น โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรศึกษำ
วิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรท ำ FEED Study โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2561 
  
 โครงการในทวีปอเมริกา   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 3 โครงกำร ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศแคนำดำ (แคนำดำ) และสหพันธ์
สำธำรณรัฐบรำซิล (บรำซิล) โดยโครงกำรทั้งสำมเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ (Exploration Phase) ส ำหรับ โครงการ
มาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้ำของแคนำดำ โดยโครงกำรได้ปรับแผนกำรพัฒนำเพื่อหำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรที่เหมำะสม 
  ส ำหรับในบรำซิล มีโครงกำรร่วมทุน 2 โครงกำร คือ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1  ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง 
Barreirinhas นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกเฉียงเหนือของบรำซิล และ โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito 
Santo นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกของบรำซิล ปัจจุบันทั้งสองโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำด้ำนธรณีวิทยำและศักยภำพปิโตรเลียม
 โครงการในแอฟริกา  
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้จ ำนวน 3 โครงกำร ซ่ึงตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย 
(แอลจีเรีย) และสำธำรณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)  
 ส ำหรับโครงการที่ด าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกำรผลิตน้ ำมันดิบตำมแผน
จำกโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซ่ึงตั้งอยู่บนบกทำงทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในปี 2560 โครงกำรมีปริมำณกำรผลิต
เฉลี่ย 17,360 บำร์เรลต่อวัน  
 ส ำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการส ารวจ  (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด ำเนินกำรส ำรวจใน โครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซ่ึงตั้งอยู่บนบกทำงทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยโครงกำรได้น ำส่งแผนพัฒนำเพื่อขออนุมัติพื้นที่
ในกำรพัฒนำต่อรัฐบำลแอลจีเรียในเดือนธันวำคม 2560 ด้วยก ำลังกำรผลิตปิโตรเลียมเชิงพำณิชย์ในเฟสแรกที่อัตรำ 10 ,000-
13,000 บำร์เรลต่อวันในปี 2562 และหลังจำกนั้นจะพิจำรณำกำรลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตรวมเป็น 50 ,000 บำร์เรลต่อ
วัน โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซ่ึงเป็นโครงกำรก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งของโมซัมบิก โดยมี
ควำมคืบหน้ำที่ส ำคัญในปี 2560 ได้แก่ กำรเจรจำกับรัฐบำลโมซัมบิกโดยได้รับกำรอนุมัติกฎหมำยและกฎระเบียบ (Legal & 
Contractual Framework) กำรอนุมัติสัมปทำนกำรบริหำรจัดกำรทำงทะเลและท่ำเรือ (Marine Concessions) เริ่มกำรเคลื่อนย้ำย
ชุมชนออกจำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร (Resettlement) ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรขออนุมัติ
แผนกำรพัฒนำโครงกำร (Plan of Development) ขั้นสุดท้ำยจำกรัฐบำลโมซัมบิก ซ่ึงคำดว่ำจะได้รับกำรอนุมัติในต้นปี 2561 
นอกจำกนี้ โครงกำรยังเร่งผลักดันกำรเจรจำสัญญำซ้ือขำย LNG ระยะยำวกับผู้ซ้ือ และกำรเจรจำสัญญำเงินกู้ในรูปแบบ Project 
Finance กับสถำบันกำรเงิน โดยคำดว่ำจะสำมำรถผลิตปิโตรเลียมเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2566 ด้วยก ำลังกำรผลิตระยะแรกที่ 12 ล้ำน
ตันต่อปี    

 ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)    
 ปตท.สผ. มีเป้ำหมำยในกำรบริหำรกำรลงทุนโดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยง ปัจจัยและผลกระทบในกำรลงทุนเพื่อให้
ทันต่อสภำวะอุตสำหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในอนำคต ตำมแนวทำง
ดังต่อไปนี้ 
 (1) รักษำปริมำณกำรผลิตของโครงกำรปัจจุบันด้วยต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไร โดยเน้นเพิ่มปริมำณกำรผลิตคอนเดนเสทของโครงกำรในอ่ำวไทย และเพิ่มปริมำณกำรผลิตในโครงกำรเอส 1 โครงกำร
ผลิตในเมียนมำร์ และแหล่งมอนทำรำในออสเตรเลีย 
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 (2) เพิ่มปริมำณส ำรองปิโตรเลียมทั้งในระยะส้ันและระยะยำว โดยกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำประมูล
แหล่งสัมปทำนที่ก ำลังจะหมดอำยุในอ่ำวไทยทั้งแหล่งบงกชและเอรำวัณ ซ่ึงบริษัทมีควำมพร้อมเป็นอย่ำงมำกที่จะเข้ำร่วมประมูล
ตำมกรอบระยะเวลำของกระทรวงพลังงำน กำรเร่งรัดกำรพัฒนำโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงรอกำรตัดสินใจขั้นสุดท้ำย ได้แก่ โครงกำร
โมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 และโครงกำร
เวียดนำม 52/97 และโครงกำรคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล)  รวมถึงมองหำโอกำสกำรเข้ำซ้ือกิจกำรโดยให้ควำมส ำคัญกับสินทรัพย์ที่
ผลิตแล้วหรือก ำลังจะเริ่มผลิตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมีควำมเช่ียวชำญและภูมิภำคอื่นที่มีศักยภำพสูง โดยเน้น
โครงกำรที่ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินโครงกำรที่ค่อนข้ำงต่ ำ มีตลำดรองรับในกำรขำยปิโตรเลียมและมีผลตอบแทนที่น่ำสนใจ 
รวมทั้งเตรียมแผนกำรส ำรวจในแหล่งส ำรวจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพำะในเมียนมำร์และมำเลเซีย และมองหำโอกำส
ในกำรหำแหล่งส ำรวจในพื้นที่ยุทธศำสตร์เพิ่มเติม  
 (3) ขยำยควำมร่วมมือในกำรลงทุนและด ำเนินธุรกิจ LNG ครบวงจร (LNG Value Chain) กับ ปตท. เพื่อกำร
เติบโตทำงธุรกิจและสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ โดยแสวงหำกำรลงทุนในโครงกำร LNG ต่ำงๆ ทั่วโลก สะท้อน
ผ่ำนควำมส ำเร็จจำกกำรที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ปตท.สผ. และ ปตท. เข้ำซ้ือ
สัดส่วนร้อยละ 10 ในโครงกำร MLNG Train 9 ประเทศมำเลเซีย ซ่ึงเป็นโรงงำน LNG Liquefaction ที่มีก ำลังกำรผลิตปัจจุบัน 3.6 
ล้ำนตันต่อปีในปี 2560   
 โดยในปี 2560 บริษัทได้มีกำรบริหำรกำรลงทุนที่ส ำคัญ (Portfolio Rationalization) ได้แก่  กำรคัดเลือก Total 
E&P Myanmar (TOTAL) ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรส ำรวจและพัฒนำแหล่งปิโตรเลียมทั่วโลกเข้ำ
เป็นผู้ร่วมทุนในโครงกำรเมียนมำร์ MD-7 และกำรคืนแปลงส ำรวจของโครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรรออนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำร์ 
 

2.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2560 ปตท.สผ. ได้ประกำศประมำณกำรรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) และรำยจ่ำย

ด ำเนินงำน (Operating Expenditure) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2561 – ปี 2565 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมำณ 
15,549 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนงำนล่ำสุดทั้งนี้ประมำณ
กำรรำยจ่ำยลงทุนและรำยจ่ำยด ำเนินงำน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
         หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
รำยจ่ำยลงทุน 1,771 1,717 2,071 1,935 1,486 
รำยจ่ำยด ำเนินงำน 1,332 1,252 1,201 1,223 1,561 
รำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 3,103 2,969 3,272 3,158 3,047 
 

ปตท.สผ. คำดว่ำตัวเลขประมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันระหว่ำงปี 2561- ปี 2565 มีรำยละเอยีด  ดังต่อไปนี ้
            หน่วย  :  พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ย 302 299 283 276 239 
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2.1.2 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
 ปตท. ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิที่ครอบคลุม 5 ธุรกิจย่อย ได้แก่   

(1) ธุรกิจจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) และแปรสภำพเป็นก๊ำซธรรมชำติ เพื่อจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ โดยมีผู้ใช้
ก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ ่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 

(5) ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV และกำร
ส่งเสริมกำรขยำยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในภำคกำรขนส่ง เพื่อให้ก๊ำซธรรมชำติเป็นทำงเลือกเชื้อเพลิงในด้ำนขนส่งที่มีรำคำถูกกว่ำ
น้ ำมัน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภคและลดปัญหำมลภำวะทำงอำกำศที่ทวีควำม
รุนแรงขึ้น  
 ส ำหรับปี 2560 ปตท. มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 376,321.57  ล้ำนบำท ลดลง 9,159.83 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.38 จำกปี 2559 ที่มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 385,481.40 ล้ำนบำท  
(รำยละเอียดตำมโครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท. และบริษัทย่อยแบ่งตำมสำยผลิตภัณฑ์ในหัวข้อที่ 2.4)  
 

2.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ  
กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อยูใ่นควำมรับผิดชอบของธุรกิจจัดหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติ โดย ปตท. เป็น

ผู้ซื้อก๊ำซธรรมชำติจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติภำยใต้สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ทั้งส้ิน 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, และสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำจำกสหภำพเมียนมำร์/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  แต่จะเร่ิมลดปริมำณซ้ือขำยเหลือเพียง 1,215 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันตั้งแตว่ันท่ี 1 ต.ค. 2560 
เป็นต้นไป 
/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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นอกจำกนี้ ปตท. ได้มีกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลวเข้ำมำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรจัดหำก๊ำซฯ และ
สนองควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ปตท. มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวระยะยำวรวมทั้งส้ิน 4 ฉบับ 
ได้แก่สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวกับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited   สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวกับ
บ ริษั ท  SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD  สั ญ ญ ำซ้ื อ ข ำยก๊ ำซ ธรรมช ำติ เห ลวกั บ บ ริษั ท  BP SINGAPORE 
PTE.LIMITED และ สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวกับบริษัท PETRONAS LNG LTD. 

 
  ทั้งนี้ กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมำจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนก๊ำซธรรมชำติในประเทศ โดยมี
ปริมำณและสัดส่วนกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2558– ปี 2560 เป็นดังนี้  
 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ไพลิน 311 6.5 333 7.0 353 7.5 

- บงกช (เหนือ / ใต้) 884 18.3 866 18.2 835 17.7 

- ยูโนแคล 1,2,3 1,295 26.8 1,305 27.4 1,305 27.6 

- 8/32 106 2.2 138 2.9 103 2.2 

-   อำทิตย์ 203 4.2 212 4.5 212 4.5 

- MTJDA 589 12.2 497 10.4 436 9.2 

- น้ ำพอง/สินภูฮ่อม 130 2.7 128 2.7 86 1.8 

-   สิริกิติ ์ 14 0.3 13 0.3 12 0.3 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,532 73.2 3,492 73.3 3,342 70.8 

ต่างประเทศ 
      

- ยำดำนำ 436 9.0 424 8.9 420 8.9 
- เยตำกุน 272 5.6 218 4.6 204 4.3 
-  ซอติก้ำ 215 4.5 217 4.6 224 4.7 

-  LNG 369 7.6 410 8.6 530 11.2 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 1,292 26.8 1,269 26.7 1,378 29.2 
รวมการจัดหาทั งหมด 4,824 100 4,761 100 4,720 100 

รำคำซื้อก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 
(บำท/ล้ำนบีทีย)ู 

259.0 202.1 195.0 

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

 

 



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่12 

 
เงื่อนไขหลักของสัญญาซื อก๊าซธรรมชาติ 

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

ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติมีหน้ำที่จัดเตรียมควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพื่อให้ ปตท. สำมำรถเรียกรับก๊ำซธรรมชำติ
สูงสุดได้ถึงร้อยละ 110 - 125 ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แล้วแต่
สัญญำ ในขณะที่ ปตท. จะต้องรับก๊ำซธรรมชำติให้ได้ตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำรำยวัน (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่เกินกว่ำ CDC ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำได้ หำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ
สำมำรถผลิตและส่งมอบได้ 
 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 



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่13 

 
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)  

ปริมำณกำรส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ (รวมปริมำณกำ๊ซธรรมชำติที่ใช้ในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท.) 
ในปี 2558 – ปี 2560 มีรำยละเอียดดังนี ้

กลุ่มลูกค้า 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

1. กฟผ. 1,151 23.8 975 20.5 757 16.0 
2. ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 995 20.6 972 20.4 934 19.8 
3. ผู้ผลิตไฟฟำ้รำยเล็ก 740 15.3 869 18.2 1,043 22.1 
4. ลูกค้ำอุตสำหกรรม/1 981 20.4 1,000 21.0 995 21.1 
5. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 961 19.9 946 19.9 996 21.1 
รวม 4,828 100.0 4,762 100.0 4,725 100.0 

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. รับซื้อจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ ทั้งนี้ค่ำตอบแทนที่คดิจำก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระดังกล่ำวจะต้องไม่เกิน 2.1525 บำท/
ล้ำนบีทียู ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กซ่ึงซื้อก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่ต่ ำกว่ำลูกค้ำสองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่ำตอบแทนดังกล่ำว
ในอัตรำร้อยละ 9.33 ของรำคำเฉลี่ยของเนื้อก๊ำซธรรมชำติที่ ปตท.รับซ้ือจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนต่ำงๆ 
ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนที่คิดจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กดังกล่ำวจะต้องไม่เกิน 11.4759 บำท/ล้ำนบีทียู 
(2)  อัตราค่าบริการสง่ก๊าซธรรมชาติ  
  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 
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ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ท่อส่งก๊ำซไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ และระบบ
ท่อเชื่อมจำกแหล่งสินภูฮ่อมมำยังระบบท่อน้ ำพอง และส่วนที่สองได้แก่ ค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge)  
ซ่ึงค ำนวณจำกต้นทุนกำรให้บริกำรผันแปร (Variable Cost) ของกำรให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ  
 ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำแต่ละรำยนั้นขึ้นอยู่กับ
พื้นที่กำรใชก้๊ำซธรรมชำติของลูกค้ำ ดังนี้ 

 พื้นที่ 1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง 
 พื้นที่ 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม 
 พื้นที่ 3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง 
 พื้นที่ 4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ 
 พื้นที่ 5 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่น้ 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 

1.1668  (ง) 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม 
3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง 
4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ 0.1569  (ง) 

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

                            (ง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2560  เป็นต้นไป 
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 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  
 

2.1.2.2 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
 เมื่อผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติได้ส่งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กับ ปตท. ที่จุดส่งมอบแล้ว ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดจะถูก
ส่งไปยังลูกค้ำต่ำงๆ โดยผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริหำรควำม
ยั่งยืน ของ ปตท. ทั้งนี้ กำรให้บริกำร งำนปฏิบัติกำร งำนบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และกำรด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ จะอยู่ในควำมรับผิดชอบของสำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำต ิ
   

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

 
 ปัจจุบัน ปตท . เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติทั้งส้ิน 6 โรง  โรงแยกก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ผลิตของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง และท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดที่ท ำได้จริงในปัจจุบัน 
(Processing Capacity)  รวม 2,860  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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 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ผลิตได้จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2558 –  ปี 2560 เป็นดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,199,382 2,059,022 2,333,363 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 848,940 927,205 987,554 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน) 2,647,663 2,718,802 2,760,648 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน) 536,589 564,952 562,931 
รวม 6,232,574 6,269,981 6,644,496 

   ที่มำ   :   ปตท. 

  /1  ไม่รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติที่ได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) แต่รวมผลิตภัณฑ์ 
Pentane  (เริ่มขำย ก.พ.58) 

     
   ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,199,323 2,058,987 2,333,234 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 765,063 856,286 826,526 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน) 2,737,866 2,794,203 2,919,061 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน) 720,569 745,054 732,192 
รวม 6,422,821 6,454,530 6,811,013 

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

 รำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำปิโตรเคมีจะเป็นไปตำมสูตรรำคำที่ตกลงกับลูกค้ำ
เป็นรำยๆ ไป โดยจะอ้ำงอิงกับรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก ส่วนรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่จ ำหน่ำยในประเทศ
ผ่ำนธุรกิจน้ ำมันของ ปตท. นั้น สนพ. จะประกำศรำคำอ้ำงอิงส ำหรับก ำกับรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศเท่ำนั้น ทั้งนี้ สนพ.จะมี
กลไกติดตำมกรณีที่รำคำน ำเข้ำ LPG มีควำมแตกต่ำงจำกต้นทุนโรงแยกก๊ำซฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ และจะเสนอให้ กบง. พิจำรณำตำม
สถำนกำรณ์นั้นๆ เป็นรำยเดือน ส ำหรับรำคำก๊ำซโซลีนธรรมชำติ ซ่ึงส่งออกผ่ำนธุรกิจน้ ำมันของ ปตท. จะอิงกับรำคำแนฟทำใน
ตลำดโลก  

2.1.2.4 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 2560 มีจ ำนวนลูกค้ำอุตสำหกรรมทั้งส้ิน 358 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 
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 2.1.2.5 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรบัยานยนต์  
 เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอัน
เนื่องมำจำกรำคำน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
สนับสนุนยุทธศำสตร์พลังงำนของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่สำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท.ได้เริ่ม
น ำ NGV มำใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมี
กำรขยำยตลำด NGV อย่ำงต่อเนื่องจนถึง ณ ส้ินเดือน ธันวำคม 2560 มีจ ำนวนรถยนต์ที่ใช้ NGV เป็นเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 
386,021 คัน (อ้ำงอิงข้อมูลรถ NGV จำกกรมขนส่งทำงบกล่ำสุด เดือนธันวำคม 2560)  โดยมีสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ที่เปิด
ให้บริกำรแล้ว 505 สถำนี ประกอบด้วยสถำนีบริกำรในกรุงเทพและปริมณฑลจ ำนวน 252 สถำนี และต่ำงจังหวัดจ ำนวน 253 
สถำนี และยอดจ ำหน่ำย NGV ปี 2560 มีปริมำณเฉลี่ย 268 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต/วัน 
 

2.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธรุกิจกา๊ซธรรมชาต ิ
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. 

ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอย่ำงครบวงจร ดังนี ้

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 จดทะเบียนจัดตั้ งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2539 เพื่อด ำเนินธุรกิจพัฒนำและ
ก่อสร้ำงระบบท่อย่อยเพื่ อขนส่งก๊ำซธรรมชำติและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 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 2560 บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด มีระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเพื่อขนส่งก๊ำซ

ธรรมชำติเป็นเครือข่ำยครอบคลุมพื้นที่อุตสำหกรรม 11 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู พื้นที่อุตสำหกรรมบริเวณบำงปูใหม่ 
นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง พื้นที่อุตสำหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสำหกรรมโรจนะ  นิคม
อุตสำหกรรมนวนคร  เมืองอุตสำหกรรมเทพำรักษ์ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี และนิคม
อุตสำหกรรม เหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับลูกค้ำมีอำยุสัญญำ 5 - 7 ปี ซ่ึงรำคำก๊ำซธรรมชำติจะถูก
ก ำหนดให้สำมำรถแข่งขันได้กับเช้ือเพลิงทดแทน คือ น้ ำมันเตำหรือก๊ำซหุงต้ม ใน ปี 2560 บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด มีปริมำณจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติปริมำณ  60.23 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  เพิ่มขึ้นร้อยละ  3.13   จำกปี  2559 และมีจ ำนวน
ลูกค้ำ 249 รำย ลดลง 4 รำย เนื่องจำกเปลี่ยนไปใช้ไอน้ ำจำกโรงไฟฟ้ำ โดยที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและจ ำนวนลูกค้ำ
ในปี 2558 –  ปี 2560 เป็นดังนี้ 
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การจัดจ าหน่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปริมำณ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 54.90 58.40 60.23 
จ ำนวนลูกค้ำ (รำย) 251 253 249 

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 2560  ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 13 

คน (ต ำแหน่งว่ำง 1  ต ำแหน่ง) ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ปตท . จ ำนวน 5 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกนี้  ปตท . ได้
มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ซ่ึงรวมต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 

 (4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ในปี 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี้ 

         หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5,948 5,194 6,727 
รำยได้รวม 6,123 5,290 7,191 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 6,120  5,195 5,609 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 3  95 1,582 

         หน่วย  :  ล้ำนบำท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
สินทรัพย์รวม 2,844 2,848 3,116 
หนี้สินรวม 690 604 790 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,154 2,244 2,326 

 * ข้อมูลปี 2560 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 2560 TTM (T) มีทุน
ที่ออกและช ำระแล้ว 8,683.6 ล้ำนบำท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและช ำระแล้ว 52.8 ล้ำนริงกิต (มำเลเซีย) และมีหุ้นบุริมสิทธ์ิ
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แบบไถ่ถอนได้ (Redeemable Preference Share มูลค่ำ 150 ล้ำนริงกิต) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50 
ของทุนที่ช ำระแล้วเท่ำกันทั้งสองบริษัท 
 

(1) ลักษณะของโครงกำร แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่  1 : เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั งแต่ปี 2549  
- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 34 นิ้ว จำกแปลงเอ 18 ในพื้นที่เจดีเอไปที่ อ ำเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 267 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวัน
ละ 1,020 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต   

- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว จำกอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ไปยังชำยแดน

ไทย-มำเลเซีย ที่อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงต่อไปเช่ือมเข้ำกับระบบ

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ Petronas ในรัฐเคดำห์  ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 9 กิโลเมตร มี
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวันละ 750 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

- โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่  1 มีขนำดควำมสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติวันละ 425 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

ให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติที่น ำขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลำ โดยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  
ปีละ 166,800 ตัน  และก๊ำซธรรมชำติเหลวปีละ 43,000 ตัน  

- วำงท่อส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 นิ้ว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1 ขนำนไป

กับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจนถึงชำยแดนไทย-มำเลเซีย ที่อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 

กิโลเมตร และวำงท่อต่อไปถึงเมือง Prai ในรัฐปีนัง ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 150 กิโลเมตร มี
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมำณวันละ 1,166 ตัน 

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

ปตท. เป็นระยะทำง 61.5 กิโลเมตร  และ ได้เริ่มจัดส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2551 

- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 

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

ระยะที่  3 : เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั งแต่ปี 2558  
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 24 นิ้ว จำกแปลง B-17 โดยส่วนของท่อส่งก๊ำซฯ ที่อยู่ในพื้นที่ JDA 

ประมำณ 60 กิโลเมตร และเช่ือมต่อท่อส่งก๊ำซของเปโตรนำสควำมยำว 298 กิโลเมตรจำกพื้นที่ JDA ไปยัง 

Kerteh  ประเทศมำเลเซียโดยได้เริ่มจัดส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อวันที่  1 พ.ค. 2558 และ เปโตรนำส เป็น ผู้จองใช้
บริกำรทั้งระบบ 
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(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 ำบัดจำกหน่วยแยกก๊ ำซ
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 และเปิดบริกำรเชิงพำณิชย์
ท่อส่งก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-B17 เช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซเส้นที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2553 สำมำรถขยำยบริกำร
ขนส่งก๊ำซได้อีก 300 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน นอกจำกนั้นปัจจุบันได้เปิดบริกำรเชิงพำณิชย์ท่อส่งก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-B17 
ไปเช่ือมท่อกับระบบท่อส่งก๊ำซฯของ Petronas ที่ขอบเจดีเอไปยังเมือง Kerteh ประเทศมำเลเซีย เมื่อวันที่  1 พฤษภำคม 2558  กำร
ขยำยบริกำรขนส่งก๊ำซฯดังกล่ำว นอกจำกจะมีรำยได้เพิ่ม ยังช่วยให้ ปตท. จัดหำก๊ำซฯ  ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
เป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพและเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้ประเทศไทยด้วย  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มรีำยละเอียดกำรใหบ้ริกำรดังนี้  
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง A18)                         847 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง B17)                        278  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 กำรส่งมอบก๊ำซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                        332  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 กำรส่งมอบก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                              143,842  เมตริกตัน 

 กำรส่งมอบก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)                               50,359  เมตริกตัน 

  (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.   ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน ปตท. เป็นผู้แตง่ตั้งจ ำนวน 3 คน และ Petronas  เป็นผู้แต่งตั้งจ ำนวน 
3 คน นอกจำกนี้ กรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตั้งจำก ปตท. ในปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรของทัง้สองบรษิัท ครำวละ 3 
ปีโดยจะสลับกำรด ำรงต ำแหน่งนีก้ับกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Petronas 
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 (4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ปี 2558 - ปี 2560 มีดังนี้  

                                                        หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,906 3,235 2,751 
รำยได้รวม 3,925 3,624 3,166 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 2,720 2,656 1,968 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 1,205 968 1,198 

 
                                                                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
สินทรัพย์รวม 27,002 22,657 20,370 
หนี้สินรวม 15,102 13,212 11,650 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,900 9,445 8,720 

* ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล Unaudited 

 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2558 - ปี 2560 มีดังนี้ 

                                                                                                                                    หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 62.79 73.73 73.91 
รำยได้รวม 131.15 101.07 96.86 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)           53.71           52.69 62.08 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 77.44 48.38 34.78 

 

                                                                  หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
สินทรัพย์รวม 990.49 1129.13 975.62 
หนี้สินรวม 697.88 790.16 653.05 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 292.61 338.97 322.57 

* ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล Unaudited 

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

โดย ปตท. ถือหุ้นอยูร่้อยละ 100 ในระยะเริ่มต้น และ ปตท. จะหำพันธมิตรร่วมทุนในภำยหลงั โดย ปตท. เปน็ผู้ถือหุน้ใหญ่ ทั้งนี ้
ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2547 เพื่อประกอบกจิกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำก
ของเหลวเปน็ก๊ำซ (LNG Receiving Terminal) ขนำด 5 ล้ำนตันตอ่ปีในระยะที่ 1 โดยเพิ่มขนำดเปน็ 10 ล้ำนตันต่อปีในระยะที่ 2 
และโครงกำรระยะที่ 2 ส่วนต่อขยำยเพิ่มเติม 1.5 ล้ำนตันต่อปี รวม 11.5 ล้ำนตันต่อปี โดยบรษิัทคิดค่ำบริกำรในรปู Terminal 
Tariff ในระยะแรก ปตท. เป็นผู้จดัหำและน ำเข้ำ LNG ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บรษิัท พีททีี แอลเอ็นจี จ ำกัด มีทุนจดทะเบียน 
17,103 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 15,599.008 ล้ำนบำท 
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(1) ลักษณะของโครงกำร 

โครงกำร LNG Receiving Terminal ประกอบด้วย ท่ำเทียบเรือขนถ่ำย LNG ถังเก็บส ำรอง LNG (LNG Storage Tank ) 
และหน่วยเปลี่ยนสถำนะ LNG เป็นก๊ำซ (LNG Re-gasification Unit) ขนำด 5 ล้ำนตันต่อปี ในระยะที่ 1 โดยเพิ่มขนำดเป็น 10 
ล้ำนตันต่อปี ในระยะที่ 2 และโครงกำรระยะที่ 2 ส่วนต่อขยำยเพิ่มเติม 1.5 ล้ำนตันต่อปี รวม 11.5 ล้ำนตันต่อปี 

(2) ควำมกำ้วหน้ำ 

19 มิถุนำยน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ในหลักกำร
ค ำนวณค่ำบริกำรสถำนี LNG ประกอบด้วย กำรให้บริกำรรับเรือ LNG ขนถ่ำย เก็บรักษำและแปรสภำพจำกของเหลวเป็นก๊ำซ 
และขนส่งเข้ำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของรำคำ LNG 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร และจัดหำที่ดินบริเวณพื้นที่โครงกำรพัฒนำ
ท่ำเรืออุตสำหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง ส ำหรับเป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโครงกำรได้กำรด ำเนินกำรขุด
ลอกและถมพ้ืนที่โครงกำรตั้งแต่เดือนกันยำยน 2550 และเริ่มงำนก่อสร้ำง LNG Receiving Terminal ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2551  

 25 พฤศจิกำยน 2553 กพช. มีมติเห็นชอบนโยบำยและแนวทำงกำรค ำนวณรำคำ LNG และอัตรำค่ำบริกำรสถำนี LNG 
(LNG Receiving Terminal Tariff) ตำมที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ศึกษำและน ำเสนอ 

เดือนมิถุนำยน 2554 กำรก่อสร้ำงโครงกำรระยะที่  1 แล้วเสร็จ และท ำกำรเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบระบบ 
(Commissioning)  

 20 กรกฎำคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนมีมติเห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและแปรสภำพ
จำกของเหลวเป็นก๊ำซ 

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

4  ตุ ล ำค ม  2 5 5 5  ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เห็ น ช อ บ โค ร งก ำร  LNG Receiving Terminal ร ะ ย ะที่  2  ต ำม ม ติ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) โดยให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนินกำร 

12 กรกฎำคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงกำรขยำยก ำลังแปรสภำพ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติของ Map Ta 
Phut LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 1.5 ล้ำนตันต่อปี เป็น 11.5 ล้ำนตันต่อปี และอนุมัติก่อสร้ำงโครงกำร LNG 
Receving Terminal แห่งที่ 2 จ.ระยอง 5 ล้ำนตันต่อปี ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.)  เมื่อวันที่  30 
พฤษภำคม 2559 โดยให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร ปัจจุบันโครงกำรระยะที่ 2 ส่วนต่อขยำย
เพิ่มเติม 1.5 ล้ำนตันต่อปีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะเริ่มให้บริกำรต้นปี 2562  

8 ธันวำคม 2559 กพช. มีมติเห็นชอบทบทวนประมำณกำรควำมต้องกำรกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติตำมแผนบริหำรจัดกำร
ก๊ำซธรรมชำติ พ.ศ. 2558 – 2579 พร้อมเห็นชอบขยำยโครงกำรก่อสร้ำง LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 จำก 5 ล้ำนตันต่อปี 
เป็น 7.5 ล้ำนตันต่อปี โดยก ำหนดส่งก๊ำซภำยในปี 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงขออนุมัติรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และจะเริ่มกำรก่อสร้ำงในปี 2561  

31 กรกฎำคม 2560 กพช. มีมติเห็นชอบหลักกำรและแนวทำงกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยให้ด ำเนิน
โครงกำรน ำร่องระยะที่ 1 และเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเปิดแข่งขันเสรีเต็มรูปแบบในอนำคต โดยมอบหมำยให้ 
กฟผ. ด ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นผู้จัดหำก๊ำซ LNG รำยใหม่ จำกเดิมที่มี ปตท. แต่เพียงรำยเดียว ในปริมำณกำรจัดหำ 
LNG ไม่เกิน 1.5 ล้ำนตันต่อปี และเริ่มจัดหำภำยในปี 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์กำรน ำเข้ำเช่นเดียวกับ ปตท. 
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21 ธันวำคม 2560 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ประกำศให้บริกำรท่ำเทียบเรือและสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเชิง
พำณิชย์ โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือและสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวมำบตำพุด ระยะที่ 2 

(3) กำรบริกำร 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ให้บริกำร/บริหำรจัดกำร LNG Receiving Terminal และคิดค่ำบริกำรรับจ่ำยและส ำรอง

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (Terminal Tariff) โดยลูกค้ำจะเป็นผู้จัดหำและน 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 2558 –  ปี 2560 เป็นดงันี ้

                                       หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,451 6,443 6,476 
รำยได้รวม 6,475 6,466 6,510 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 2,236 2,060 2,400 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 4,239 4,406 4,110 

         
                                                                                                                                                  หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
สินทรัพย์รวม 34,509 39,146 43,962 
หนี้สินรวม 21,763 21,934 19,822 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 12,746 17,212 24,140 

 * ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล Unaudited 

 
 
2.1.4  ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ และแหล่งพลังงำนทดแทน เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้กับประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอำศัยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร และควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ ปตท. 
ลงทุนผ่ำนบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเม้นท์ จ ำกัด (PTTGM)  และบริษัท 
พีทีที กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้ง 3 บริษัท นอกจำกนี้ยังมี บริษัท พีทีที  โกลบอล แอล
เอ็นจี จ ำกัด (PTTGL) ซ่ึงปตท.และ ปตท. สผ. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50  

2.1.4.1 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด (PTTER)  

  บริษัท PTTER (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด : PTTI) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลำคม 2550  โดย ปตท. เป็นผู้
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 PTTER มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 36,045 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 
3,604,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) และมทีุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 33,702.66 ล้ำนบำท 
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(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ปัจจุบนัมีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศดังต่อไปนี ้

การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ: ปตท. ได้ลงทุนผ่ำน PTTER โดยกำรเข้ำซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท 
East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) เมื่อเดือนธันวำคม 2550 เป็นเงินลงทุนทั้งส้ินเทียบเท่ำ 16,479 ล้ำนบำท โดย PTTER 
ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวในรูปแบบเงินกู้  

EMG เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิในกำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติจำกสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์เพื่อจ ำหน่ำยไปยังรัฐ
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 ในสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ไปยังเมือง Ashkelon ทำง
ตอนใต้ของรัฐอิสรำเอล และได้เริ่มด ำเนินกำรโครงกำรในไตรมำส 1 ปี 2551   
 บริษัท EMG มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิในปี 2551 และในปี 2552 จ ำนวน 25.48 และ 41.52 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ตำมล ำดับ  ซ่ึงต่อมำ EMG มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นก ำไรสุทธิ 42.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก
เกิดเหตุควำมไม่สงบในสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์อย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2554 และเกิดเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่ง
ก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS จนท ำให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถจัดส่งก๊ำซฯ ให้กับ EMG ติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน ส่งผลให้ในปี 
2554 EMG มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิจ ำนวนทั้งส้ิน 52.10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  ด้วยเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในสำธำรณรัฐ
อำหรับอียิปต์และกำรหยุดส่งก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS ดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ EMG อย่ำงมีนัยส ำคัญ   

ทั้ งนี้  EMG ได้ยื่นฟ้อง EGPC/EGAS ภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ  International Chamber of 
Commerce (ICC) นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิต  ในกรณียกเลิกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซ่ึงมีมูลค่ำกำรฟ้องร้อง
ประมำณ 1,500 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2558 คณะอนุญำโตตุลำกำร ICC ได้มีกำรประกำศผลค ำตัดสินช้ีขำด
ให้ EMG สมควรได้รับชดเชยค่ำเสียหำยจำก EGPC/EGAS เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ินประมำณ 328 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงปัจจุบัน 
EMG อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรบังคับคดีต่อไป  ในขณะเดียวกัน EGPC/EGAS ได้ยื่นฟ้อง EMG ภำยใต้
กระบวนกำรอนุญ ำโตตุลำกำร ณ  Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร 
สำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ กรณีผิดนัดช ำระค่ำก๊ำซฯ ตำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ อันเป็นเหตุแห่งกำรยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ซ่ึงคำดว่ำ
จะมีกำรประกำศผลค ำตัดสินชี้ขำดภำยในปี 2561 

(2) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำรบริษัท PTTER ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 คนซ่ึงเป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 3 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจำกภำยนอก จ ำนวน 1 คน  
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(3) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTER ปี 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี้ 

                                                                               หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

รำยได้จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 13,633 
99 

16,307 - 
รำยได้อื่น 117 

9 
1,076 1,524 

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

33,351 
(18,996) 

(603) 

21,272 
(3,931) 

34 

(27,270) 
28,794 

- 
                                                                          หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 37,607 
6 
6 

32,969 17,044 
หนี้สินรวม 69,237 

10 
1 

 

69,383 22,440 
ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย 517 

( 
 

1,336 - 
-- ส่วนของผู้ถือหุน้ (32,146) (37,750) (5,396) 

  หมำยเหตุ  
    *ผลประกอบกำร PTTER ประจ ำปี 2560 รวมถึงรำยกำรดังต่อไปนี้ 

- PTTER ได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนโดยขำยธุรกิจถ่ำนหินให้ PTTGM แล้วเสร็จในเดือนกรกฎำคม 2560 
- ค่ำใช้จ่ำยโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 30,594 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนธุรกิจถ่ำนหิน 

 ที่มำ: ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล Unaudited 
 

2.1.4.2 บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด (PTTGM) เดิมชื่อ บริษัท พทีีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด (PTTPMMA) 
 คณะกรรมกำร ปตท.  ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท พีทีที พีเอ็ม

เอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) เพื่อลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) ขนำด
ก ำลังกำรผลิต 40,000 ตันต่อปี รวมถึงผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกดังกล่ำว  

ต่อมำ ปตท. ได้จัดตั้งบริษัท พีทีที  พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน  2556 โดย ปตท.               
ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน  660 ล้ำนบำท 
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) ซ่ึงถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 
ได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทเป็น “บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด” (PTTGM) พร้อมเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของ
บริษัทให้เป็นบริษัทกลำงเพื่อรองรับกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ ของ ปตท. ทั้งในและต่ำงประเทศ (Holding Compay)  
  ในระหว่ำงปี 2560 PTTGM ได้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 33,037.14 ล้ำนบำท 

(1) กำรด ำเนินธุรกิจ 
 จำกภำวะตลำด PMMA ที่ยังคงอยู่ในภำวะตกต่ ำ โดย Market Spread ของผลิตภัณฑ์ลดลงจำกที่ เคย

คำดกำรณ์ไว้ ประกอบกับอำจมีควำมเส่ียงเรื่องกำรจัดหำวัตถุดิบ MMA เนื่องจำกยังไม่สำมำรถตกลง
สัญญำซ้ือขำยกับผู้จ ำหน่ำยในประเทศได้ ซ่ึงกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะมีต้นทุนสูงและไม่คุ้มทุน 
ส่งผลให้ผลตอบแทนกำรลงทุนของโครงกำรต่ ำกว่ำเกณฑ์ของ ปตท. ด้วยปัจจัยข้ำงต้นนี้
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คณะกรรมกำร ปตท. ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 21 ตุลำคม 2559 มีมติอนุมัติให้ ปตท. ชะลอโครงกำร 
PMMA โดยยังคงสถำนะบริษัทไว ้

 ภำยหลังกำรเปลี่ยนช่ือและวัตถุประสงค์ของบริษัทให้เป็นบริษัทกลำงเพื่อรองรับกำรลงทุนในธุรกิจ
ต่ำงๆ ของ ปตท. ทั้งในและต่ำงประเทศ (Holding Compay) นั้น PTTGM มีกำรเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
เพื่อปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจถ่ำนหิน รวมจ ำนวน 950.75 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

 PTTGM ได้ขำยผลกำรศึกษำโครงกำร PMMA ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
 ปัจจุบันมีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศดังต่อไปนี้ 

การลงทุนในธุรกิจถ่านหิน: บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) เป็นบริษัทย่อยซ่ึง PTTER ถือหุ้น 100% (ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม)  PTTML เป็นบริษัทจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีทุน
จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 100 เหรียญฮ่องกง  โดย PTTML เป็น
ตัวแทนของ PTTER ในกำรลงทุนธุรกิจถ่ำนหินในต่ำงประเทศมำตั้งแต่ปี 2552  ซ่ึงประกอบด้วยกำรลงทุน
ดังต่อไปนี้ 

- ถือหุ้นร้อยละ 95.49 ในบริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซ่ึงเป็นบริษัทสัญชำติ สิงคโปร์ 
ประกอบธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ เหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan 
นอกจำกนี้ ยังประกอบธุรกิจค้ำถ่ำนหินในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ผ่ำนทำงบริษัท Tiger Energy Trading 
Pte Limited (TET) อีกด้วย 

-      ถือหุ้นผ่ำนบริษัทย่อยใน Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วมทุนกับตัวแทนรัฐบำลมำดำกัสกำร์ เพื่อด ำเนินกำรส ำรวจและพัฒนำเหมืองถ่ำนหิน บริเวณ 
Sakoa Coal Field ในสำธำรณรัฐมำดำกัสกำร์ โดยที่ตั้งโครงกำรอยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศ มีศักยภำพในกำรผลิตถ่ำนหินเพื่อกำรส่งออกและเป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรม 
โดยเฉพะส ำหรับสำธำรณรัฐอินเดียและประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก  ปัจจุบัน MCM ได้รับ
ใบอนุญำตกำรผลิตถ่ำนหินจำกรัฐบำลมำดำกัสกำร์แล้ว แต่เนื่องจำกรำคำถ่ำนหินปรับตัวลดลง จึงได้
ชะลอกำรพัฒนำโครงกำรออกไปและอยู่ในระหว่ำงทบทวนกำรศึกษำควำมเปน็ไปได้ในกำรลงทนุเพื่อ
เตรียมพัฒนำโครงกำร (Pre-development stage) 

-  ถือหุ้นผ่ำนบริษัทย่อยในบริษัทร่วมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 35 ซ่ึงมีสิทธิในกำร
ส ำรวจศักยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศบรูไนดำรุสซำรำม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมัติ Coal 
Mining Act (CMA) จำกคณะรัฐมนตรีประเทศบรูไนดำรุสซำรำม เพื่อให้สำมำรถเริ่มท ำกำรเจำะ
ส ำรวจได้ รวมถึงอยู่ระหว่ำงทบทวนกำรลงทุนเพื่อเตรียมพัฒนำโครงกำรด้วยเช่นกัน 

- ส ำหรับผลประกอบกำรในธุรกิจถ่ำนหินประจ ำปี 2560 นั้น SAR มียอดขำยถ่ำนหินรวมทั้งส้ิน 8.3 ล้ำน
ตัน และมีผลประกอบกำรจำกกำรด ำเนินธุรกิจถ่ำนหินปกติเป็นก ำไรสุทธิ 107.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
ทั้งนี้ หำกรวมรำยกำรพิเศษที่ไม่ได้มำจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ จะท ำให้ธุรกิจถ่ำนหินประจ ำปี 2560 มี
ผลประกอบกำรก ำไรสุทธิทั้งส้ิน 89.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรตัดจ ำหน่ำย
สินทรัพย์ (Write off) ที่เหมืองเซบูกุ (Sebuku) จ ำนวนทั้งสิ้น 18.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

- ในส่วนของโครงกำร Madagascar บริษัทฯ ได้ท ำกำรประเมินมูลค่ำโครงกำร ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำ
โครงกำร และควำมไม่แน่นอนในกำรพัฒนำโครงกำรแล้วพบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน (Net 
Recoverable Value) น้อยกว่ำมูลค่ำของโครงกำรตำมบัญชี บริษัทฯ จึงได้บันทึกด้อยค่ำในโครงกำร
รวม 89.63 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
 



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่27 

         (2)  กำรบริหำร 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 2 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. ทั้งหมด  

(3) กำรชะลอโครงกำร 
 กำรชะลอโครงกำรนั้น PTTGM ได้ด ำเนินกำรกับ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่ส ำคัญ สรุปได้

ดังนี้ 
 บริษัทเจ้ำของ technology กำรผลิต PMMA (Licensor) : แจ้ง Licensor ให้ทรำบว่ำ PTTGM ประสงค์ที่จะ

ชะลอโครงกำร โดยอำจกลับมำด ำเนินโครงกำรใหม่อีกครั้งหำกมีโอกำสเหมำะสม นอกจำกนี้ตำมที่ PTTGM มีภำระต้องช ำระ
ค่ำ Technical support ให้แก่ Licensor ตำมเงื่อนไขใน License Agreement นั้น PTTGM ได้ลงนำม  MOU เพื่อหยุดช ำระค่ำ 
Technical support โดยที่ PTTGM ยังคงถือสิทธิใน License และสำมำรถร้องขอกำรสนับสนุน Technical support จำก Asahi 
Kasei Cooperation (AKC) ซ่ึงเป็นเจ้ำของ Licenseในกรณีที่มีกำรพัฒนำโครงกำรต่อไปในอนำคตได้ 

 บริษัทผู้รับเหมำที่ยื่นประมูลโครงกำร : แจ้งยกเลิกกำรประมูล พร้อมคืนหลักประกันซองเสนอรำคำให้กับ
บริษัทผู้รับเหมำ รวมทั้งเรียกคืนเอกสำรกำรประมูล (Invitation To Bid : ITB)  จำกบริษัทผู้รับเหมำ 

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTGM ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2560 เป็นดังนี ้
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - - - 
รำยได้อื่น 0.29 0.2 330.99 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 21.89  17.15 14,341.04 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (21.60) (16.95) (14,010.05) 
                  หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
สินทรัพย์รวม 161 165 18,463 
หนี้สินรวม 6 5 0.5 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 155 160 18,462.5 
           * ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล Unaudited  
 
 

2.1.4.3 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 
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(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 

(2) กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษทั PTTGE ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4 คน เปน็ผู้บรหิำร
จำก ปตท. 3 คนและกรรมกำรอิสระ 1 คน 

(3) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTGE ในปี 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี้  

                              หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

รำยได้รวม 7 1 0 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 115 30 9 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (108) (29) (9) 

                หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 49 19 12 
หนี้สินรวม 14 14 15 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 35 5 (3) 

  * ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล Unaudited 
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2.1.4.4 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTGL) 

 PTTGL จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 23 มิถนุำยน 2560 โดย ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ ปตท.สผ. เป็นผู้ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 PTTGL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,421 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 
10,421,446 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ1,000 บำท) และมทีุนจดทะเบียนทีเ่รยีกช ำระแล้วจ ำนวน 10,421 ล้ำนบำท  

(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ปัจจุบนัมีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

 1) การลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain PTTGL ได้มีกำรจัดตั้งบริษัท PTTGL Investment Limited (PTTGLI) 
จดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญสหรัฐ  โดยถือหุ้นร้อยละ 
100  และ PTTGLI ได้เข้ำถือหุ้น 10% ในบริษัท PL9SB ซ่ึงเป็นโรงงำนผลิต LNG ในรัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซีย เป็นก้ำวแรก
ของ PTTGL ในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain 

(2) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำรบริษัท PTTGL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 คนซ่ึงเป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 2 คน  และผู้บริหำรจำก ปตท.สผ. จ ำนวน 2 คน  

(3) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTGL ปี 2560 เป็นดังนี้  

        หน่วย  :  เหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ปี2560 

รำยได้รวม 2,408,954 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 
 

3,340,519 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (931,565) 

          หน่วย  :  เหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ปี2560 

สินทรัพย์รวม 500,187,190 
หนี้สินรวม 187,838,014 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 312,349,176 

    ที่มำ:   งบกำรเงิน บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกัด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย 
       ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำยของ ปตท. แบ่งเปน็ 3 ธุรกิจ ดังนี้  

2.2.1 หน่วยธุรกิจน  ามัน (Oil Business Unit) 

หน่วยธุรกิจน้ ำมัน ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริกำรใน
ธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มุ่งสู่กำรเป็นบริษัทช้ันน ำของภูมิภำค (Regional Top Brand) ภำยใต้กำรปฏิบัติกำร 
ที่เป็นเลิศ มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนพร้อมกำรสร้ำงนวัตกรรม รวมถึงกำรสร้ำงพลังร่วมและกำรขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทใน
กลุ่ม ตลอดจนสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้ำงสมดุลระหว่ำงทุกกลุ่ม ด้วยกำรสร้ำง
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ควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ  กำรสนับสนุนนโยบำยพลังงำนทดแทน กำรให้ควำมส ำคัญต่อควำมปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม ตลอดจนกำรมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรตอบสนองควำมต้องกำรและ
สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำโดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกล  

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

หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีกำรลงทนุในบริษทัย่อยและบรษิัทร่วมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรด ำเนนิธุรกิจน้ ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดรำยได้หลักและส่งเสริมให้ ปตท. สำมำรถด ำเนินธุรกิจน้ ำมันไดอ้ยำ่งครบวงจรเพื่อสร้ำงควำม 
พึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้ำ
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        แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย  

 

 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย

น  ามัน ???? 

หน่วยธุรกิจน  ามัน 

กำรตลำดขำยปลีก 

กำรตลำดพำณิชย์ 

กำรปฏิบัติกำรคลังปิโตรเลียม 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

กำรบริหำรบริษัทในเครือกำรกล่ัน 
 กำรบริหำรบริษัทในเครือปิโตรเคมี 
 

กำรวำงแผนธุรกิจ พัฒนำธุรกิจ และบริหำรบริษัทในเครือ 

ธุรกิจหล่อลื่น 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

กำรค้ำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
 

กำรค้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
เคมีภัณฑ์ และตัวท ำละลำย 

 

กำรค้ำอนุพันธ์ 
 
กำรจัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ

ประเทศ 
 

กลยุทธ์และแผนธุรกิจ  
 

กำรควบคุมควำมเสี่ยง 
และบริหำรงำนสนับสนุน 

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

กลุ่มที่ 1 ผลิตภณัฑ์เชื 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 ำหรบัใช้งำนกับเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบ 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  
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  (5) น้ ำมันก๊ำด (Kerosene) 
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  มีสภำพเป็นของเหลวภำยใต้แรงดัน  ส่วนมำกน ำไปใช้ในกำรหุงต้มในครัวเรือน และใช้เป็นเชื้อเพลิงในงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ เนื่องจำกมีคุณสมบัติพิเศษคือให้ควำมร้อนสูง สะอำด เผำไหม้ได้ง่ำยและสะดวกในกำรใช้งำน นอกจำกนี้ ยัง
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ และสำมำรถใช้แทนน้ ำมันเบนซินในรถยนต์ ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวให้กับผู้ประกอบธุรกิจก๊ำซหุงต้ม ผู้ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และผู้ค้ำ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อจ ำหน่ำยให้ผู้ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวอีกทอดหนึ่ง  

กลุ่มที่ 2 ผลิตภณัฑ์หล่อลื่น  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 ำมันหล่อลื่นที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค โดยทุก
ผลิตภัณฑไ์ดผ้่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกล 

กลุ่มที่ 3 ผลิตภณัฑ์ในธรุกิจค้าปลกี หมายถึง ผลิตภณัฑ์และบรกิารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีก  
 นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำรในธุรกิจค้ำปลีก เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ธุรกิจ ตลอดจนตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสร้ำง  
ควำมพึงพอใจให้ผู้บริโภค หน่วยธุรกิจน้ ำมันมีผลิตภัณฑ์และบริกำรในธุรกิจค้ำปลีกที่หลำกหลำย ทั้งที่เป็นกำรลงทุนเอง กำร
ด ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ และที่เป็นกำรลงทุนร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจตลอดจนกำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพื้นที่เพื่อท ำธุรกิจ
ต่ำงๆ ในสถำนีบริกำร อำทิ ร้ำนสะดวกซ้ือ Jiffy ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 7-Eleven ร้ำนกำแฟ Café Amazon ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT 
Auto ร้ำน Daddy Dough ร้ำน Texas Chicken ร้ำนฮ่ัวเซ่งฮงติ่มซ ำ ร้ำน Chester’s Grill  ร้ำน KFC ร้ำน S&P  และธุรกิจธนำคำร 
เป็นต้น ปตท. มีธุรกิจค้ำปลีก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปรำกฏตำมตำรำงที่ 1 

ตำรำงที่ 1 ธุรกิจค้ำปลีก ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
ธุรกิจ จ านวน (แห่ง) 

ร้ำนกำแฟ Café Amazon (ในประเทศ / ต่ำงประเทศ) 1,999 / 124 
ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ 7-Eleven 1,468 
ร้ำนสะดวกซื้อ Jiffy (ในประเทศ / ต่ำงประเทศ) 151 / 49 

ร้ำน Daddy Dough 13 

ร้ำน Texas Chicken   14 

ร้ำนฮั่วเซ่งฮงติ่มซ ำ 34 

ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto 32 
 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 หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน 
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง หรือเพื่อด ำเนินธุรกิจ  

 (3) กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ ฉบับที่ 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  2560 ปตท. มีสถำนีบริกำรน้ ำมันรวม 1,627 แห่ง คู่แข่งส ำคัญในด้ำนเครือข่ำย
สถำนีบริกำรน้ ำมัน ได้แก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) บริษัท 
บำงจำก ปิโตรเลียม  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกัด และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จ ำกัด (มหำชน) เป็นต้น 

(2) กลุ่มขายพาณิชย์ (B2B) 
เป็นกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน สถำนีบริกำร 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) ถ่ำนหิน ยำงมะตอย กะลำปำล์ม น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน (Base Oil) และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดย 
ปตท. จะพิจำรณำให้ยืมอุปกรณ์ในกำรเก็บส ำรองหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ รวมถึงแนะน ำ
กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย  

 กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันหล่อลื่น และน้ ำมันเรือ Bunker ของ ปตท. ได้รับกำร
ยอมรับจำกสำยกำรบิน สำยกำรเดินเรือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และหน่วยงำนรำชกำร นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำมัน
เชื้อเพลิงเครื่องบินที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดอนเมืองแล้ว ยังจ ำหน่ำยและให้บริกำรเติม
น้ ำมันอำกำศยำน ณ ท่ำอำกำศยำนภูมิภำคของประเทศไทย และขยำยกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบิน ณ  
ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อำทิ ฮ่องกง กัมพูชำ ฟิลิปปินส์ บังคลำเทศ มำเลเซีย เกำหลีใต้ ซำอุดิอำระเบีย รัสเซีย อินเดีย ญ่ีปุ่น จีน 
และอินโดนีเซีย เป็นต้น รวมถึงจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น น้ ำมันเตำ และน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว ส ำหรับเรือรบของกองทัพ
ต่ำงประเทศอีกด้วย     
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 ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น มีส่วนแบ่งตลำดเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 9 ทั้งนี้ นับเป็นผล
จำกควำมมุ่งมั่นคิดค้น  วิจัย และพัฒนำ ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพื่อ
ปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง 
ในปี 2560  ได้พัฒนำและวำงจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นใหม่ออกสู่ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศรวม 8 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่  Challenger Synthetic 4T SAE 10W-40 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเครำะห์ส ำหรับรถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะสมรรถนะสูงรุ่น
ใหม่ Challenger Super Bike Racing SAE 10W-50 และ 10W-60 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเครำะห์ส ำหรับรถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะ
กลุ่มสปอร์ตและบิ๊กไบค์ Synthetic Gear LS 75W-90 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันเกียร์สังเครำะห์ส ำหรับเกียร์เฟืองท้ำยของรถขับเคลื่อน 4 
ล้อ Dynamic Semi-synthetic LS SAE 15W-40 ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนกึ่งสังเครำะห์ส ำหรับรถบรรทุกงำนหนักรุ่นใหม่มำตรฐำนยูโร 
V ขึ้นไป MOLD OIL N01 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำหรับทำแบบหล่อคอนกรีตผนังส ำเร็จรูปและงำนหล่อแบบคอนกรีตทั่วไป PTT 
Hivolt Plus และ PTT Hivolt 99 Plus ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นส ำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ำช่วยในกำรถ่ำยเทควำมร้อนได้ดีและยืดอำยุกำร
ใช้งำนของหม้อแปลงไฟฟ้ำ PTT Steelcool W01 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ ำ ส ำหรับหล่อลื่นและระบำยควำม
ร้อนงำนตัดกลึงโลหะทั่วไป และ PTT Molyplex SMR ผลิตภัณฑ์จำระบีประเภทรับแรงกดสูงส ำหรับลูกหีบในอุตสำหกรรม
น้ ำตำล ผลิตภัณฑ์ Performa EURO SYN SAE 5W-30 เป็นผลิตภัณฑ์ส ำหรับรถยนต์นั่งยุโรปสำมำรถใช้ได้ทั้งครื่องยนต์เบนซิน
และดีเซล  ผลิตภัณฑ์ PTT Terbin M32 เป็นผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนเครื่องเทอร์ไบน์ คุณภำพสูงได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Mitsubishi 
Approval ผลิตภัณฑ์ PTT Automat LV-1 เป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันเกียร์อัตโนมัติควำมหนืดต่ ำเหมำะส ำหรับเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่  
ผลิตภัณฑ์ PTT Airtools EP เป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นเครื่องเจำะถนนมีคุณสมบัติหล่อลื่นดีเยี่ยมสำมำรถปกป้องและยืดอำยุ
หัวเจำะได้ยำวนำนขึ้น และผลิตภัณฑ์ PTT Hitemp 600 LT เป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันถ่ำยเทควำมร้อนสังเครำะห์คุณภำพสูง เหมำะ
ส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม  นอกจำกนี้ ปตท. ได้ขยำยตลำดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไปยังต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ณ ส้ินปี 
2560  มีลูกค้ำในต่ำงประเทศรวม 39 ประเทศ  อำทิ  ประเทศในกลุ่ม AEC ประเทศในกลุ่มเอเชียใต้ และประเทศในทวีปแอฟริกำ  
นับเป็นกำรน ำตรำสินค้ำ PTT Lubricants สู่กำรเป็นบริษัทชั้นน ำของภูมิภำค (Regional Top Brand) 

(3) กลุ่มขาย Supply Sales 
      เป็นกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงและก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้กับกลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7/1 และมำตรำ 
10/2 ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่  2 พ.ศ. 2550 ผ่ำนเครือข่ำยคลังน้ ำมันและคลังก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวของ ปตท. ผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยส่วนใหญ่คือ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
/1 มำตรำ 7  ผู้ใดเป็นผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละต้ังแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้ำน้ ำมันชนิดก๊ำซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียงชนิดเดียว 
                  ท่ีมีปริมำณกำรค้ำปีละต้ังแต่ห้ำหมื่นเมตริกตันขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญำตจำกรัฐมนตรี 
/2มำตรำ 10 ผู้ใดเป็นผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีปริมำณกำรค้ำปีละไม่ถึงปริมำณท่ีก ำหนดตำมมำตรำ 7  แต่เป็นผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีปริมำณกำรค้ำแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปริมำณท่ี 
                  รัฐมนตรีประกำศก ำหนด หรือเป็นผู้ค้ำน้ ำมันท่ีมีขนำดของถังท่ีสำมำรถเก็บน้ ำมันเชื้อเพลิงได้เกินปริมำณท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนด ต้องย่ืนขอจดทะเบียนต่ออธิบดี 
 

ปตท. มีปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ปรำกฏตำมตำรำงที่ 2 และมีส่วนแบ่งตลำดจ ำแนกตำมชนิดผลิตภัณฑ์ 
ปรำกฏตำมตำรำงที่ 3 
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ตำรำงที่ 2 ปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของ ปตท. ปี 2558 - 2560 /1 

     หน่วย : ล้ำนลิตร 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /2 3,069 2,982 3,009 
น้ ำมันเบนซิน 3,942 4,422 4,614 
น้ ำมันก๊ำด 7 7 6 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 2,707 3,035 3,258 
น้ ำมันดีเซล 7,871 8,179 8,238 
น้ ำมันเตำ (ไม่รวมทีจ่ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 1,282 1,359 1,339 
น้ ำมันเตำ (รวมทีจ่ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 1,483 1,478 1,404 
ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน/3 142 158 150 
รวมทุกผลิตภณัฑ์/4 19,079 20,103 20,529 
ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลังงำน 

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

       /3   ไม่รวมผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน 
  /4   ไม่รวมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 

ตำรำงที่ 3 ส่วนแบ่งตลำดของ ปตท. จ ำแนกตำมผลิตภัณฑ ์ปี 2558 - 2560 /1 
 หน่วย : ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /2 37.6 38.6 39.6 

น้ ำมันเบนซิน 40.9 41.7 42.1 

น้ ำมันก๊ำด 70.5 67.4 68.2 

น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 44.9 46.9 48.3 

น้ ำมันดีเซล 35.9 36.1 35.4 

น้ ำมันเตำ (ไม่รวมทีจ่ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 70.3 64.3 65.7 

น้ ำมันเตำ (รวมทีจ่ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 72.6 65.5 66.8 

ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน/3 38.4 37.9 34.5 

ส่วนแบ่งตลำดโดยรวม    

 - ไม่รวมน้ ำมันเตำที่จ ำหน่ำยให้ กฟผ./4 39.7 40.3 40.4 

 - รวมน้ ำมันเตำทีจ่ ำหน่ำยให้ กฟผ./4  39.9 40.4 40.5 
ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลังงำน 

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

       /3   ไม่รวมผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำน 
  /4   ไม่รวมผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
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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 2558 – ปี 2560 
                                                                                                                                               หน่วย : ล้ำนบำท 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 68,555 55,173 49,585 
น้ ำมันเบนซิน 108,537 109,638 125,265 
น้ ำมันก๊ำด 164 125 124 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 56,184 51,190 68,130 
น้ ำมันดีเซล 211,678 206,518 236,695 
น้ ำมันเตำ 17,140 16,115 19,119 
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 9,433 9,565 10,113 
อื่นๆ /1 10,983 10,340 13,585 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 482,674 458,664 522,616 
  ท่ีมำ : ปตท.  

/1 รวมกำรจ ำหน่ ำยผลิต ภัณ ฑ์ ยำงมะตอย คอน เดนเสท  ก๊ ำซโซลีนธรรมช ำติ  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 

 

ตำรำงที่ 5 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง จ ำแนกตำมกลุ่มตลำด ปี 2558 - ปี 2560  
                                                                                                                                     หน่วย : ล้ำนบำท 

กลุ่มตลาด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ตลำดค้ำปลีก 210,324 212,902 244,329 
ตลำดพำณิชย์     
     - ตลำดรัฐวิสำหกิจและหน่วยรำชกำร 18,292 17,393 16,638 

- ตลำดอุตสำหกรรม 33,983 29,813 35,443 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 65,443 58,514 77,434 
- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 24,656 21,615 21,925 
- ตลำดต่ำงประเทศ 16,389 16,667 18,562 

ตลำดผู้ค้ำน้ ำมันมำตรำ 7  107,853 95,860 102,040 
ตลำดหล่อลื่น 5,734 5,900 6,245 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 482,674 458,664 522,616 
                  ที่มา : ปตท.  

 หน่วยธุรกิจน้ ำมัน มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร ตลอดจนสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้บริโภคมำอย่ำงต่อเนื่อง  ในปี 2560  มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมทั้งได้รับรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จ  
ที่ส ำคัญดังนี้ 
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การพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการ 

- ปตท. เปิดตัวสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ในรูปแบบ Friendly Design ที่ได้พัฒนำขึ้นด้วยแนวคิด Care & Safety For 
All ด้วยควำมห่วงใยผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภำพร่ำงกำย ให้สำมำรถใช้บริกำรในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท.  ถือเป็นกำร
ยกระดับกำรบริกำรของสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ซ่ึงต่อยอดจำกแนวคิด PTT Life Station เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยของผู้บริโภคทุกคนได้อย่ำงครบครัน ด้วยกำรมีผลิตภัณฑ์น้ ำมัน ธุรกิจเสริมที่มีควำมหลำกหลำย และห้องน้ ำสะอำด 
สร้ำงควำมประทับใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. สำมำรถดูแลผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง ครองใจผู้บริโภค 
และเป็นสถำนีบริกำรน้ ำมันเพื่อควำมภำคภูมิใจของคนไทยอย่ำงแท้จริง 

- ปตท. เปิดตัวสถำนีบริกำรชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ (PTT EV Station) ทั้งส้ิน 6 แห่ง ได้แก่ จุดชำร์จ ณ อำคำร ปตท. 
ส ำนักงำนใหญ่  สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. สำขำแหลม
ฉบังขำออก จังหวัดชลบุรี สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. สำขำ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. สำขำ
สวัสดิกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม (บำงนำขำเข้ำ) และสถำนีบริกำรน้ ำมัน  ปตท. สำขำสวัสดิกำรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกลำโหม (บำงนำขำออก)  เพื่อเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

- ปตท. เปิดตัวแคมเปญใหม่ส ำหรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นส ำหรับจักรยำนยนต์ PTT Challenger ที่ออกแบบและ
พัฒนำภำยใต้แนวควำมคิดของควำมท้ำทำยในทุกกำรขับขี่ ตอบสนองกำรขับขี่ในทุกรูปแบบ ด้วยแนวคิด “What Is Your 
Challenge: จิตวิญำณที่ท้ำทำย ไม่ได้มีไว้แค่เพื่อตัวเอง” ที่ผู้ขับขี่จักรยำนยนต์จะได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีที่ ปตท. น ำมำประยุกต์ใช้
ในสูตรกำรผลิต เพื่ อให้  PTT Challenger Synthetic 4T SAE 10W-40 สูตรใหม่ก้ำวไปอีกขั้น  ครอบคลุมกำรใช้งำนใน
รถจักรยำนยนต์ทุกประเภท ทั้งรถ Big Bike ที่ต่ ำกว่ำ 600 cc. และจักรยำนยนต์สมรรถนะสูง 

- ปตท. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Café Amazon Drip Coffee กำแฟแท้คั่วบดรูปแบบใหม่เป็นซองแบบพกพำ เพิ่มทำงเลือกให้
ผู้บริโภคได้ดื่มด่ ำกับกำแฟดริปแก้วโปรด รสชำติเข้มข้นตำมสไตล์คำเฟ่ อเมซอนได้ทุกที่ทุกเวลำ เหมำะส ำหรับนักเดินทำงและ
ผู้บริโภคที่ต้องกำรชงดื่มกำแฟที่บ้ำนได้เช่นกัน เริ่มวำงจ ำหน่ำยแล้วที่ร้ำนคำเฟ่ อเมซอนทุกสำขำทั่วประเทศ 

- ปตท. เปิดร้ำน Café Amazon Drive Thru เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ขับขี่และคอกำแฟ ที่ต้องกำรควำมสะดวก
และประหยัดเวลำ ให้สำมำรถแวะซ้ือเครื่องดื่มผ่ำนระบบ Drive Thru แล้วเดินทำงต่อได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลำหำที่จอดรถ โดย
เริ่มสำขำแรกในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. สำขำพระรำม 2 (ขำออก) 

- ปตท. และกองทัพเรือ ลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนและกำรบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องบริเวณสนำมบินอู่ตะเภำ เพื่อสนับสนุนโครงกำรพัฒนำระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ตำมนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยก ำหนดให้พื้นที่สนำมบินอู่ตะเภำ เป็นพื้นที่ที่มี
ควำมส ำคัญในด้ำนคมนำคมเชื่อมต่อทั้งทำงบกและทำงอำกำศ รวมถึงสำมำรถต่อยอดไปเป็นพื้นที่เชิงพำณิชย์ ซ่ึงจะช่วยยกระดับ
ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ เพิ่มกำรจ้ำงงำน ยกระดับคุณภำพชีวิตและรำยได้ของ
ประชำชน  

- ปตท. และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ลงนำมบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน โดยน ำ
ศักยภำพของเครือข่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นจุดให้บริกำรจ ำหน่ำยและกระจำยสินค้ำ
ชุมชนทั้งในรูปแบบร้ำนค้ำและระบบ E-Commerce โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีมำช่วยขยำยตลำด เพื่อช่วยสนับสนุนให้
ชุมชนสำมำรถกระจำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้ำ OTOP และ SMEs ข้ำมภูมิภำคได้อย่ำงทั่วถึงทั้งในและระหว่ำง
ประเทศ 

- ปตท. และบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ลงนำมสัญญำควำมร่วมมือให้บริกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
รับส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนถึงบ้ำน (TA-Q-BIN) ในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. และศูนย์บริกำรรถยนต์ FIT Auto โดยน ำร่อง



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่39 

ให้บริกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. 4 สำขำในเขตกรุงเทพมหำนคร และที่ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto 18 สำขำในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และในภำคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 5 กันยำยน 2560 เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตำมแนวทำงที่ ปตท. จะพัฒนำให้สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. เป็น Living Community 
หรือศูนย์กลำงของชุมชน 

- ปตท. และบริษัท  Efuel Services Sdn. Bhd. ลงนำมควำมร่วมมือ PTT Lubricants Distributorship Agreement 
Signing Ceremony ในกำรมอบสิทธิ์ให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท. รำยแรกในประเทศมำเลเซีย นับเป็นอีก
หนึ่งควำมภำคภูมิใจในกำรสร้ำงแบรนด์ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีอำเซียน 

- ปตท. ลงนำมสัญญำกำรมอบสิทธ์ิมำสเตอร์แฟรนไชส์ คำเฟ่ อเมซอน (Master Franchise) และบริษัท ปตท. 
บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRM) ลงนำมสัญญำกำรมอบสิทธ์ิในกำรจ ำหน่ำยเฟรนไชส์ร้ำนสะดวกซ้ือ Jiffy (Master 
Franchisee) ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ให้แก่ บริษัท พีทีที (ลำว) จ ำกัด (PTTLAO) อย่ำงเป็นทำงกำร ซ่ึง
นอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของ ปตท. ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่ำงก้ำวกระโดดแล้ว 
ประชำชนลำวยังจะได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินธุรกิจกับ ปตท. ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงโอกำส สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และสร้ำงรำยได้ ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมให้กับเพื่อนบ้ำนของไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และบริกำรจำก ปตท. ที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกลในรำคำที่เป็นธรรม 

- ปตท. และธนำคำรกสิกรไทย เปิดตัว PTT Blue Credit Card บัตรเครดิต แพลทินัม วีซ่ำ ใบแรกที่ให้สิทธิประโยชน์
พิเศษตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่ำงครบวงจรที่สุด พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในเรื่อง “กิน เที่ยว ช้อป” ให้ผู้
ถือบัตรคุ้มค่ำในทุกๆ กำรใช้จ่ำย ในทุกๆ วัน พร้อมรับคะแนนสะสม 2 ทำง ทั้งจำก PTT Blue Card และ KBank Reward Point 
ในบัตรเดียว ตลอดจนกำรแลกคะแนนเพื่อใช้แทนเงินสดในกำรเติมน้ ำมันเช้ือเพลิงที่สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. รวมทั้งใช้และแลก
ซ้ือสินค้ำและบริกำรจำกธุรกิจเสริมของ ปตท. 

- ปตท. และธนำคำรทหำรไทย เปิดตัวบัตรเติมน้ ำมัน ปตท. (PTT Fleet Card) ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ ซ่ึงมีหน้ำที่ต้องหักและน ำส่งภำษี ณ ที่จ่ำย (Withholding Tax) ส ำหรับกำรซ้ือน้ ำมัน ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. โดย
หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจสำมำรถแต่งตั้งให้ธนำคำรทหำรไทยเป็นตัวแทนหักภำษี ณ ที่จ่ำย และน ำส่งกรมสรรพำกรแทน
ได้ ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนในกำรท ำงำนและกำรจัดซื้อน้ ำมันของหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจต่ำงๆ ในกำรเติมน้ ำมันที่สถำนี
บริกำร ปตท. 

- ปตท. และธนำคำรทหำรไทย เปิดตัวบัตรเงินสดเติมน้ ำมันอัตโนมัติ (PTT Top Up Card) บัตรเงินสดเติมน้ ำมัน
ประเภทเติมเงิน ใช้ช ำระค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงที่สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ได้โดยไม่มีค่ำธรรมเนียม สำมำรถก ำหนดวงเงินรวมทั้ง
ชนิดน้ ำมันในกำรเติมได้ ช่วยเพิ่มควำมสะดวก ปลอดภัย ตรวจสอบรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยได้ง่ำย และสำมำรถวำงแผนด้ำน
กำรเงินได้สะดวกย่ิงขึ้น 

- ปตท. ธนำคำรกสิกรไทย และบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกันเปิดตัวกำรใช้บริกำร PTT Fill & Go 
นวัตกรรมกำรเติมน้ ำมันอัจฉริยะรำยแรกที่ทันสมัยที่สุดของไทย กับรถขนส่งสินค้ำของเครือยูโรเปี้ยนฟู้ด ช่วยเพิ่มควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรให้บริกำร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย และตรวจสอบกำรใช้น้ ำมันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  

- ปตท. และธนำคำรกสิกรไทย ร่วมกันพัฒนำระบบกำรช ำระเงินด้วย Dynamic QR Code ที่เป็นกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องกำรควำมสะดวกและรวดเร็วที่มำใช้บริกำรร้ำนค้ำปลีกของ 
ปตท. พร้อมทั้งสนองนโยบำย National e-Payment ของรัฐบำล เพียงสแกนก็ช ำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เงินสด และไม่ต้อง
ระบุจ ำนวนเงินเอง หมดกังวลเรื่องจ ำนวนเงินไม่ตรงตำมจริง อีกทั้งยังใช้ได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง และไม่มีค่ำธรรมเนียม 
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- ปตท. และธนำคำรกสิกรไทย ร่วมมือสนับสนุนด้ำนกำรเงินให้ธุรกิจแฟรนไชส์ฮ่ัวเซ่งฮงติ่มซ ำ ณ ธนำคำรกสิกรไทย 
พหลโยธิน เพื่อสร้ำงโอกำสให้ทุกคนสำมำรถสร้ำงงำนด้วยตนเอง ในรูปแบบ QSR (Quick Service Restaurant) และช่วยส่งเสริม 
SME ไทยให้อยู่ได้อย่ำงยั่งยืน 

- ปตท. จัดกิจกรรมโครงกำร PTT Engine Tune Up อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ ด้วยเจตนำรมณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยลดมลภำวะทำงอำกำศ ควบคู่กับกำรลดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่ โดย
ได้รับควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) จัดส่งนักศึกษำจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำทั่วประเทศ ออก
ให้บริกำรตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟสัญญำณ ระบบห้ำมล้อ และระบบส่งก ำลัง รวม 25 รำยกำรโดยไม่
คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในช่วงก่อนเทศกำลสงกรำนต์ ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. 59 แห่งบนถนนสำยหลักทั่วประเทศ รวมทั้ง
ให้บริกำรตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 24 รำยกำรที่ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto 26 แห่ง และตรวจเช็คมำตรฐำนควำมปลอดภัย 15 
ขั้นตอน ที่ศูนย์บริกำร PROCheck 57 แห่งทั่วประเทศที่ร่วมโครงกำร 

- ปตท. ร่วมขับเคลื่อนโครงกำรประชำรัฐเพื่อสังคม ด้ำนควำมปลอดภัยทำงถนน โดยร่วมกับโครงกำรถนนคนดี 
ประชำรัฐร่วมใจ รณรงค์ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. และร้ำน Café Amazon ซ่ึงเป็นช่องทำง
ที่เข้ำถึงประชำชนทั่วประเทศได้เป็นอย่ำงดี  โดย ปตท. ได้จัดท ำแคมเปญรณรงค์ “3 ดี 20 ไม่ ปลอดภัยถึงบ้ำน” ช้ีให้เห็นถึงสถิติ
ของ 20 สำเหตุ ที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดบนท้องถนน และจัดท ำ TVC ชุด “ส้ินหวัง” เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนควำม
ปลอดภัยบนท้องถนนผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ซ่ึงจะท ำให้เทศกำลวันหยุดเป็นช่วงเวลำแห่งควำมสุขและควำมปลอดภัยของ
ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่ำงแท้จริง  

- ปตท. จัดซ้ือน้ ำมันไบโอดีเซล (B100) ปริมำณ 23 ล้ำนลิตร หรือเทียบเท่ำปริมำณน้ ำมันปำล์มดิบ 20,000 ตัน เพื่อ
บรรเทำควำมเดือดร้อนของเกษตรกรชำวสวนปำล์มที่ประสบปัญหำรำคำน้ ำมันปำล์มในประเทศตกต่ ำ อันเนื่องมำจำกปริมำณ
ผลผลิตล้นตลำด โดยเป็นกำรซ้ือเพิ่มเติมจำกปริมำณจัดซ้ือเดิม เพื่อช่วยพยุงระดับรำคำปำล์มน้ ำมันให้สูงขึ้นในช่วงน้ ำมันปำล์ม
ล้นตลำด และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทำงเลือกมำกขึ้น  

- ปตท. ร่วมกับกรมกำรค้ำภำยใน เปิดร้ำนอำหำรหนูณิชย์ในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ เพื่อเป็นทำงเลือก
ให้ประชำชนได้บริโภคอำหำรที่อร่อย คุณภำพดี สะอำด และรำคำประหยัด ได้อย่ำงสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรสนับสนุน
นโยบำยของรัฐบำลในกำรช่วยลดภำระค่ำครองชีพของประชำชนได้อีกทำงหนึ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำสถำนี
บริกำรน้ ำมันของ ปตท. เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ที่หลำกหลำยของผู้บริโภคได้อย่ำงครบวงจร รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลำงของชุมชน เพื่อดูแลผู้บริโภคในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วประเทศได้อย่ำงทั่วถึง 

- ปตท. ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 4 หน่วยงำน ประกอบด้วย กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส ำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) กรมกำรพัฒนำชุมชน (พช.) และ ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดแคมเปญรณรงค์ “ช้อปสงกรำนต์ ทั่วไทย กับร้ำนประชำรัฐสุขใจ SHOP” โดย ปตท. มอบพื้นที่ใน
สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ที่มีศักยภำพทั่วประเทศ จ ำนวน 148 สถำนี เป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยไม่คิดค่ำตอบแทนกำรใช้พื้นที่ 
เพื่อให้เป็นจุดตั้งร้ำนประชำรัฐฯ ซ่ึงจะน ำสินค้ำเด่นจำกวิสำหกิจชุมชนในแตล่ะจังหวัดมำให้ลูกค้ำที่แวะสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. 
ได้เลือกซ้ือของฝำกได้ทั่วไทย 

- ปตท. และกำรยำงแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ยำงรถที่ผลิตในประเทศไทย 
ตำมนโยบำยของรัฐบำลภำยใต้ “โครงกำรยำงล้อประชำรัฐ” โดย ปตท.ให้ใช้พื้นที่ศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto ของ ปตท. เป็น
จุดเปลี่ยนยำงล้อรถยนต์ และสนับสนุนค่ำบริกำรเปลี่ยนยำงล้อรถยนต์ตำมโครงกำรฯ ฟรี จนถึงส้ินปี 2560 จำกนั้นจะลด
ค่ำบริกำร 50% ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 

- ปตท. และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ลงนำมควำมร่วมมือ “ปตท. - ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วย
เกษตรกร” เพื่อร่วมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ ช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ โดย ปตท. สนับสนุนกำรจัดพื้นที่
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ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและผลผลิตทำงกำรเกษตรของลูกค้ำ ธ.ก.ส. ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. โดยคัดเลือกสถำนีบริกำรน้ ำมัน 
และก ำหนดระยะเวลำจัดจ ำหน่ำยอย่ำงเหมำะสม เพื่อช่วยสร้ำงรำยได้และกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐำนรำก รวมทั้งพัฒนำฝีมือ
เกษตรกรไทย ด้วยกำรให้ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกำรใช้น้ ำมันหล่อล่ืนส ำหรับเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร เพื่อให้
เกษตรกรสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่ำงแท้จริง 

- ปตท. ร่วมมือเครือข่ำย “รวมพลังซ้ือข้ำวจำกชำวนำ” ปีที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยข้ำวให้แก่ชำวนำไทย
บรรเทำควำมเดือดร้อนในกำรระบำยผลผลิต ช่วยให้ชำวนำได้เรียนรู้ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้ำว อีกทั้งช่วยให้
ผู้บริโภคสำมำรถซ้ือข้ำวคุณภำพดี รำคำถูก จำกชำวนำโดยตรง  ซ่ึงมีสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ทั่วประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร
ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2560 - 28 กุมภำพันธ์ 2561 นอกจำกนี้ ปตท. และบริษัทในกลุ่มยังได้รับซ้ือข้ำวจำกชำวนำเพื่อน ำไปมอบ
เป็นของขวัญปีใหม่ อีกทั้งยังได้น ำไปมอบเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยทำงภำคใต้ 

- ปตท. เปิดโครงกำร “ปีใหม่ ข้ำวใหม่…อิ่มท้อง อ่ิมใจ ช่วยชำวนำ” สนับสนุนข้ำวสำรจำกชำวนำไทยมอบควำมสุข
ช่วงปีใหม่แจกข้ำวใหม่ 1 ล้ำนกิโลกรัม โดยมอบข้ำวใหม่ 1 ถุง ขนำดบรรจุ 500 กรัม เป็นของขวัญปีใหม่ส ำหรับประชำชนที่เข้ำ
มำใช้บริกำร ณ สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. โดยเริ่มโครงกำรตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป นอกจำกนี้ ปตท. ยังเปิดพื้นที่
ภำยในสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ให้เกษตรกรชำวนำทั่วประเทศมำจ ำหน่ำยข้ำวสำรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
ในช่วงปีใหม่ 

- ปตท. เชิญชวนประชำชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส ำหรับใช้ในงำนพระรำชพิธีถวำยเพลิงพระบรมศพ 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เพื่อร่วมกันร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณและแสดงควำม
จงรักภักดีได้ที่สถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ที่ร่วมโครงกำรทั่วประเทศประมำณ 300 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน – 30 กันยำยน 2560 
และรวบรวมดอกไม้จันทน์ที่ได้ไปส่งมอบแก่หน่วยงำนที่เป็นจุดวำงดอกไม้จันทน์ในแต่ละจังหวัดต่อไป 

- ปตท. กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จ ำกัด (บขส.) 
ร่วมมือในโครงกำร “รวมพลัง ร่วมใจ ให้บริกำรฟรี” ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร โดย ปตท. มอบน้ ำมันเช้ือเพลิงให้แก่ทั้ง 3 หน่วยงำนเพื่อใช้ในกำรขนส่ง
ประชำชน ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 22 – 31 ตุลำคม 2560  

- ปตท. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ด ำเนินธุรกิจในภูมิภำคอำเซียน เปิดค่ำยเยำวชนปลูกเมล็ดพันธ์ุ ปตท. ใน
อำเซียน ครั้งที่ 3 ภำยใต้โครงกำร PTT Seeding the Future ASEAN Camp 2560 ตอน PTT Biz Challenge in ASEAN ขึ้น เพื่อ
สร้ำงคุณค่ำร่วมกันของสังคม ชุมชน และธุรกิจ เสริมสร้ำงศักยภำพกลุ่มเยำวชนในภูมิภำคอำเซียนให้เติบโต แข็งแกร่งเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศของตนเอง 

- บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. และคำเฟ่ อเมซอน ปตท. ณ บ้ำนปำงขอน 
ต ำบลห้วยชมภู อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย กับวิสำหกิจชุมชนกำแฟปำงขอน และวิสำหกิจชุมชนกำแฟอำข่ำปำงขอน ลงนำม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรซ้ือขำยเมล็ดกำแฟกะลำ ภำยใต้กระบวนกำรปลูกและกำรผลิตกำแฟระบบอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ที่ประกอบด้วย กำรพัฒนำกำรปลูกและผลิตกำแฟด้วยกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรจัดหำเมล็ดกำแฟดิบและเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย รวมถึงสนับสนุนกำรจ้ำงงำน
ชุมชนในท้องถิ่นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำตนเอง เติบโตไปอย่ำงเกื้อกูลกัน     

รางวัลแห่งความส าเร็จ 

- ปตท. รับรำงวัล BrandAge Thailand's Most Admired Brand 2017 รำงวัลสุดยอดแบรนด์ครองใจมหำชน โดยสถำนี
บริกำรน้ ำมัน ปตท. ได้รับผลส ำรวจให้เป็นแบรนด์ที่มีควำมน่ำเช่ือถือในใจผู้บริโภคให้เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 13 และ
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ผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่น ปตท. ได้เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ปตท. ได้เป็น  
อย่ำงดี 

- ปตท. รับรำงวัลเกียรติยศในฐำนะที่ ปตท. เป็นแบรนด์ที่มีผู้นิยมและยอมรับมำกที่สุด “The No.1 Brand Thailand 
2017” โดยสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. ได้รับรำงวัลในหมวด Gas Station ส่วนคำเฟ่อเมซอน ได้รับรำงวัลในหมวด Coffee Shop 
และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน ปตท. ได้รับรำงวัลในหมวด Engine Oil Car โดยได้รับผลส ำรวจควำมน่ำเช่ือถือให้เป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 7 ถือเป็นกำรตอกย้ ำถึงกำรรู้จักผู้บริโภคอย่ำงลึกซ้ึงและบริกำรได้ตรงใจ 

- ปตท. รับรำงวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจ ำปี 2560 (Prime Minister’s Export Award: PM Award 2017) 
ประเภทรำงวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) บริษัทขนำดใหญ่ ซ่ึงจัดขึ้นโดยกระทรวงพำณิชย์ เพื่อสนับสนุนและให้
ควำมส ำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้ำและบริกำรที่มีผลงำนดีเด่น ในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล จนสำมำรถแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศได้อย่ำงยั่งยืน โดย PTT Lubricants มีส่วนแบ่งตลำดในประเทศเป็นอันดับ
หนึ่งต่อเนื่อง 8 ปีติดต่อกัน และมีกำรส่งออกไปแล้ว 38 ประเทศทั่วโลก 

- ปตท. รับรำงวัล ASIA Marketing Company of the Year Awards สุดยอดบริษัทกำรตลำดแห่งเอเชียประจ ำปี 2017  
จำกกำรประกวดผลรำงวัลด้ำนควำมเป็นเลิศทำงกำรตลำด The Asia Marketing Excellence Award ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมำพันธ์
กำรตลำดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation - AMF) ซ่ึงสะท้อนถึงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรตลำด ควำมโดดเด่น นวัตกรรม กำร
สร้ำงแบรนด์และกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรตลำดในภูมิภำคเอเชีย โดย ปตท. น ำเสนอแนวคิดกำรตลำด From Gas Station to Living 
Community ก ำหนดกลยุทธ์ให้สถำนีบริกำรน้ ำมันเป็น Platform ให้กับธุรกิจอื่นๆ สำมำรถต่อยอดพัฒนำธุรกิจนอกเหนือจำกกำร
ขำยน้ ำมัน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงของชุมชน มุ่งสร้ำง 
Living Communities เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และเปิดโอกำสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นและเติบโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 

- ปตท. รับรำงวัล Drive Award 2017 ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมำคมนิสิตเก่ำเอ็มบี เอ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซ่ึงเป็นรำงวัลยอดเยี่ยมในสำขำกำรตลำด (Marketing Excellence) จำกควำมส ำเร็จทำงด้ำนกำรตลำด จำก
กำรรับรู้แบรนด์ กำรสร้ำงควำมต่อเนื่องและควำมแปลกใหม่ของแคมเปญกำรตลำด กำรส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง
ธุรกิจ ตลอดจนกำรค ำนึงถึงชุมชนและส่ิงแวดล้อม  

- ปตท. รับรำงวัลธุรกิจยำนยนต์ยอดนิยม ประจ ำปี 2560 (TAQA Award 2017) ด้ำนน้ ำมันเช้ือเพลิงและสถำนีบริกำร
น้ ำมันเชื้อเพลิง ที่ผู้บริโภคมีควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 

- คลังน้ ำมันและคลังก๊ำซ LPG ปตท. รวม 17 แห่งทั่วประเทศ และส ำนักงำนพระโขนง รับรำงวัลสถำนประกอบ
กิจกำรต้นแบบดีเด่น ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนระดับประเทศ จำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน ในงำน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 
 

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 31 ธันวำคม 

2560 บรษิัทมทีุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 11,660 ล้ำนเรียล ด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ให้แก่
ลูกค้ำในประเทศกัมพูชำ  

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 
2558 – ปี 2560 ดังนี้ 
 

                                                                                                                                                                    หน่วย : ล้ำนลิตร 
ลักษณะธุรกิจ ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 

ค้ำปลีก 23.48 31.37 52.20 
อุตสำหกรรม/ค้ำส่ง 64.09 111.14 79.39 
น้ ำมันอำกำศยำน 59.03 82.68 117.89 
น้ ำมันหล่อลื่น 0.16 0.16 0.12 
รวม 146.77 225.35 249.60 

 ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกบริษัทได้ขยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรในประเทศกัมพูชำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2560 
บริษัทมีสถำนีบริกำรน้ ำมันรวม 41 แห่ง 

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

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT (Cambodia) Limited และบริษัทย่อย ปี 2558 – ปี 2560 มีดังนี้ 
                             หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 203 226 320 
รำยได้รวม 206 230 325 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 200 222 324 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 6 8 1 
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          หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงิน ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 73 103 65 
หนี้สินรวม 40 63 36 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 33 40 29 

* ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 
 

2.2.2.2 PTT Oil Myanmar Company Limited (PTTOM) 
PTTOM จดัตั้งขึ้นเมือ่วันที่ 20 มถิุนำยน 2556 ถือหุน้โดย ปตท. ร้อยละ 100 ณ ปี 2560 บรษิัทมทีุนจดทะเบียนและ

ทุนช ำระแล้วจ ำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ ด ำเนินธุรกิจในลักษณะ Service Provider ท ำหน้ำทีใ่ห้บริกำรทีป่รึกษำกำรลงทนุ และ
หำโอกำสกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบวงจรในประเทศเมียนมำร ์

(1) กำรบริหำร 
ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบรษิัท PTTOM ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 2 คน โดยเป็นผูบ้รหิำรของ ปตท. ทั้ง 2 คน 

(3) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTOM ปี  2558 – ปี 2560 มีดังนี้ 

            หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 312 477 227 
รำยได้รวม 312 477 227 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 549 492 400 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (237) (15) (173) 

 
            หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
สินทรัพย์รวม 138 269 212 
หนี้สินรวม 446 592 708 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (308) (323) (496) 

* ข้อมูลปี 2560 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  2557 – ปี 2559 มีดังนี้ 
          หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบรวม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 32 - - 
รำยได้รวม 32 - - 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 38 7 3 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (6) (7) (3) 

          หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบรวม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
สินทรัพย์รวม 28 26 25 
หนี้สินรวม 41 46 48 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (15) (13) (23) 

 
ปี 2551 เกิดสภำวะขำดแคลน LPG รัฐบำลก ำหนดโควตำกำรส่งออก LPG ที่ ปตท. น ำเข้ำมำให้ KPL ปริมำณเดือนละ 

2,500 ตัน โดยในปี 2555 KPL สูญเสียลูกค้ำรำยใหญ่ ต้องปิดธรุกิจโรงบรรจุก๊ำซ ท ำให้ KPL ขำดสภำพคล่อง มีหนีค้้ำงช ำระ 
ปตท. รวมทั้งส้ิน 360,999,385.89 บำท (ค่ำ LPG 137,394,463.30 บำท, ค่ำเบี้ยปรับค้ำงช ำระ 219,044,058.91,ค่ำ Management Fee 
4,560,863.68 บำท)  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ปตท.ปี 2555 มีมตอินุมัติให้ถอนกำรลงทุนใน KPL โดยขำยหุน้ใหผู้้ร่วมลงทนุ หรือ
ผู้ซื้อรำยใหม่หรือเจรจำปดิบรษิัท 

สถำนะทำงกำรเงินของ KPL ตั้งแต่ปี 2556-2559 KPL มีหนี้สินและมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบมำตลอด โดยในปี 2559 มี
หนี้สิน 48,382,467 ริงกิต และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 23,454,232 ริงกิต  
 

 สถำนะทำงกำรเงินของ KPL จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ ตั้งแตป่ี 2556 – 2559  

 
ป ี หนี้สิน (ริงกิต) ส่วนของผู้ถือหุน้ติดลบ (ริงกิต) 

2556 38,494,401 (9,073,837) 

2557 41,405,437 (13,437,864) 

2558 46,803,388 (20,678,404) 

2559 48,382,467 (23,454,232) 
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ปี 2559  KPL เจรจำขอลดหนี้เหลือ 500,000 ริงกิต ลงเหลือ 200,000 ริงกิต ตำมล ำดับ โดยเสนอซ้ือหุ้น KPL ส่วนของ 
ปตท. ในรำคำ 1 ริงกิต โดย KPL โอนเงินช ำระหนี้แก่ ปตท. ครั้งแรก 50,000 ริงกิต ในวันที่ 28 ตุลำคม 2559  

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำระงับข้อพิพำทของ ปตท. ครั้งที่ 2/2560 เห็นชอบประนปีระนอมยอมควำม โดยให ้
KPLวำงเงิน 150,000 ริงกิต ให้ ปตท. ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2560 ซ่ึงทำง KPL ได้โอนเงินให้ ปตท. ในวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 
จ ำนวน 50,000 ริงกิต และในวันที่ 8 มิถุนำยน 2560 จ ำนวน 100,000 ริงกิต ครบจ ำนวน 200,000 ริงกิต 

คณะกรรมกำรระงับข้อพิพำท พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ KPL มีควำมพยำยำมที่จะช ำระหนีใ้ห้แก่ ปตท. จึงไม่ควรด ำเนนิคดีกบั 
KPL  เนื่องจำกค่ำด ำเนนิคดีในศำลต่ำงประเทศมคี่ำใข้จ่ำยคอ่นข้ำงสูง และถึงแม้ ปตท. จะชนะคดี แต่เนื่องจำกธนำคำรเปน็เจ้ำหนี้
บุริมสิทธิ KPL ต้องช ำระหนี้ให้กบัธนำคำรก่อน และอำจไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอทีจ่ะช ำระหนี้ให้แก่ ปตท.  

ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 18 สิงหำคม 2560 อนุมัตขิ้อเสนอ KPL ที่ขอลดหนีท้ั้งหมด จ ำนวน 
360,999,385.89 บำท โดยเปน็หนี้ค่ำ LPG 137,394,463.30 บำท, ค่ำเบี้ยปรับค้ำงช ำระ 219,044,058.91 บำท, ค่ำ Management Fee 
4,560,863.68 บำท และอนุมตัิใหข้ำยหุ้น KPL ในส่วนที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดให้ KPL ในรำคำ 1 ริงกิต 

วันที่ 21 กันยำยน 2560 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั KPL เห็นชอบกำรยุติกำรร่วมทุนและรบัซื้อหุ้นจำก ปตท.  โดย 
ปตท. และ KBSB เข้ำร่วมลงนำมในสัญญำ Settlement Agreement โดยมีสำระส ำคัญตำมสัญญำว่ำจะเข้ำร่วมลงนำมในสัญญำยุติ
กำรร่วมทุน KPL (Deed of Termination of JV)  และสัญญำซ้ือขำยหุ้น (Share Purchase Agreement :SPA)  

ปตท. ด ำเนินกำรขำยหุ้น KPL ในส่วนที่ ปตท. ถืออยู่ทัง้หมดในรำคำ 1 ริงกติ ให้แก่ Keloil Bottling Sdn.Bhd. (KBSB) 
ตำมสัญญำ SPA และน ำสัญญำดังกล่ำวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น มีผลเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2560 โดยผู้บรหิำร ปตท. ที่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัท KPL ทั้ง 2 ท่ำน ได้ท ำหนังสือลำออกจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัท KPL เสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

2.2.2.4 บริษัท ปตท. น  ามันและการค้าปลีก จ ากัด (PTTOR) 
บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (เดิมช่ือบริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด) เป็นบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อย

ละ 100 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2550 เพื่อถือหุ้นในบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกทั้งภำยในและภำยนอกสถำนี
บริกำรน้ ำมนัและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัทย่อย ได้แก ่

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

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

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

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

5) PTT Philippines Corporation (PTTPC) เพื่อด ำเนินธุรกิจ จัดหำน้ ำมันส ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่น 
ในประเทศฟิลิปปินส์ (PTTOR ถือหุ้นร้อยละ 100) 

6) บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด(PTT Group SE) เพื่อบริหำรจัดกำรทำงด้ำนธุรกิจเพื่อสังคมแบบ
รวมศูนย์ร่วมกัน ท ำให้สำมำรถช่วยเหลือ สนับสนุนสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน  
(PTTOR ถือหุ้นร้อยละ 10) 

  บริษทั PTTRM และ PTTRS ด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีกทัง้ในและนอกสถำนีบริกำร
น้ ำมัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปตท. รวม 151 แห่ง สถำนีบริกำร NGV 1 แห่ง และมีร้ำนสะดวกซ้ือ 
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(Jiffy) ในสถำนีบริกำรจ ำนวน 149 แหง่ นอกสถำนีบริกำรจ ำนวน 7 แห่ง นอกจำกนี้ยังมีร้ำน Joy (Café convenience) จ ำนวน 1 
แห่ง โดยมีสินค้ำ Private Brand ในนำม “Jiffy” และด ำเนินธุรกิจให้บริกำรด้ำนบคุลำกรส ำหรับปฏิบัติงำนในสถำนีบริกำรน้ ำมนั 
ปตท. และร้ำนค้ำปลีกแก่ PTTRM 

(1) กำรจัดหำ 
 จัดซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นจำก ปตท. ส ำหรับสินค้ำในร้ำนสะดวกซ้ือจัดซ้ือ ทั้ งจำกผู้ผลิต

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 PTTOR ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 คน โดยเป็นผู้บริหำร ปตท. 3 คน และผู้แทนจำก
กระทรวงกำรคลัง 1 คน 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTOR และบริษัทย่อย ในปี 2558 –ปี 2560 เป็นดังนี้ 

                                                                                                                    หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 55,697 51,359 51,419 

รำยได้รวม 55,930 51,503 51,643 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 54,950 50,682 51,256 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 980 821 387 
 

 
              หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 17,779 18,595 21,014 

หนี้สินรวม 9,019 9,022 11,058 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 8,760 9,573 9,956 

 

2.2.2.5 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ากัด (TLBC) 
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย ปตท. สัดส่วนร้อยละ 48.95 กับ บริษัท ปตท. น้ ำมันและ

กำรค้ำปลีก จ ำกัด สัดส่วนร้อยละ 51.05 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2540 เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรผสมและ
บรรจุผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ล้ำนบำท  

บริษัทมีโรงผสมน้ ำมันหล่อลื่นที่ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นตลอดจนกำรบรรจุผลิตภัณฑ์
และบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย มีระบบควบคุมที่สำมำรถติดตำมกำรท ำงำนได้ในทุกขั้นตอน โรงงำนได้รับกำรออกแบบให้สำมำรถ
ท ำกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นคุณภำพสูง ตลอดจนกำรบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในภำชนะขนำดเล็ก รวมทั้งติดตั้ง Loading Arm เพื่อท ำกำร
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จ่ำยน้ ำมันหล่อลื่นทำงรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทสำมำรถผลิตน้ ำมันหล่อลื่นได้มำกกว่ำ 200 ชนิดและควำมหลำกหลำยของบรรจุ
ภัณฑ์ (SKU) มำกกว่ำ 300 SKU  

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

และ สำรเพิ่มประสิทธิภำพ (additives)  ตลอดจนน้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนชนิดพิเศษ  มีกำรน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศทำงเรือทั้งชนิด 
Bulk, Isotank และ Drum FCLโดยผู้ว่ำจ้ำงผสม/บรรจุ เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบทั้งน้ ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนและ additives รวมทั้งกำร
ก ำหนดสูตรกำรผสมน้ ำมันหล่อลื่นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ให้กับ TLBC 

 (2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 บริษัทรับจ้ำงผสมและบรรจุน้ ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้ำ โดยมีปริมำณกำรผสมและบรรจุในปี 2558 –ปี 2560 เป็น
ดังนี้ 
                                    หน่วย : ล้ำนลิตร 

ผสม/บรรจุ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ผสม 68.25 75.70 70.70 
บรรจ ุ 42.69 45.92 39.42 

 
(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษัท TLBC ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน  4 คน เป็นผู้บริหำรของ ปตท. ทั้งหมด 
(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ TLBC ในปี 2558 –  ปี 2560 เป็นดังนี้ 
                        หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 121 109 373 
รำยได้รวม 125 112 375 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 102 101 372 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 23 11 3 

               หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 378 369 398 
หนี้สินรวม 24 23 55 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 354 346 343 

* ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited / งบกำรเงิน TLBC จะ Consolidate ท่ี PTTOR 
 

2.2.2.6 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 
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 ระบบท่อส่งน้ ำมันศรีรำชำ-สระบุรี มีควำมยำวทั้งส้ิน 255 กิโลเมตร ออกแบบให้มีก ำลังกำรขนส่งสูงสุด 
26,000 ล้ำนลิตรต่อปี มีเส้นทำงเริ่มต้นจำกสถำนีส่งน้ ำมันต้นทำงศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงจะรับน้ ำมันจำก
โรงกลั่นน้ ำมันเอสโซ่  โรงกลั่นน้ ำมันไทยออยล์  คลังน้ ำมันของ ปตท. และคลังน้ ำมันของบริษัท ชลบุรี 
เทอร์มินัล จ ำกัด ไปยังปลำยทำงที่คลังน้ ำมันล ำลูกกำและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งน้ ำมันอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นกำรขยำยระบบท่อจำกคลังน้ ำมันล ำลูกกำไปยังท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ ระยะทำงประมำณ 38 กิโลเมตร โดยมีขีดควำมสำมำรถจัดส่งน้ ำมันเช้ือเพลิงอำกำศยำนให้กับท่ำ
อำกำศยำนสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับผู้ โดยสำรได้ 100 ล้ำนคนต่อปี 

 ระบบท่อส่งน้ ำมันมำบตำพุด - ศรีรำชำ เป็นกำรขยำยระบบท่อส่งน้ ำมันจำกศรีรำชำไปเชื่อมต่อยังโรงกลั่น
น้ ำมนัของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และโรงกลั่นน้ ำมันของบริษัท สตำร ์ปิโตรเลียม รี
ไฟน์นิ่ง จ ำกัด ที่จังหวัดระยองมีควำมยำวท่อประมำณ 67 กิโลเมตร ออกแบบให้มีก ำลังกำรขนส่งสูงสุด 
10,600 ล้ำนลิตรต่อปี 

(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 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี้  
 
          หน่วย  :  ล้ำนลิตร 

ชนิดของน  ามันทีข่นส่ง ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
Base Gasohol 95 1,379 1,623 1,689 
Base Gasohol 91 1,410 1,363 1,282 
ULG 180 186 153 
ULR - - - 
Hi Speed Diesel 7,689 7,578 7,525 
JET A-1 3,507 3,846 3,908 

รวม 14,165 14,597 14,557 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท THAPPLINE ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 10 คน เป็นผู้บริหำรของ ปตท. 5 คน และเป็น
ตัวแทนจำกผู้ถือหุ้นอื่น 5 คน 
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(4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ THAPPLINE ในปี 2558 – ปี 2560 เป็นดงันี ้  
                          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,314 3,416 3,429 
รำยได้รวม 3,438 3,518 3,506 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 2,587 1,686 1,725 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 851 1,832 1,781 

              หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 31,894 11,204 11,229 
หนี้สินรวม 4,641 719 693 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 27,254 10,484 10,536 

* ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 
 

 
2.2.3  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศครบวงจร เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับกำร
ขยำยฐำนกำรค้ำไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก ครอบคลุมกำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรค้ำระหว่ำงประเทศของผลิตภัณฑ์
ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์   ปิโตรเคมี ตัวท ำละลำย เคมีภัณฑ์ 
น้ ำมันปำล์มดิบ น้ ำมันปำล์มส ำเร็จรูป กะลำปำล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งให้บริกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ และจัดหำกำร
ขนส่งระหว่ำงประเทศ เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจที่มีเป้ำหมำยหลักในกำรเป็นบริษัทกำรค้ำสำกลช้ันน ำของโลก ที่สร้ำงควำม
มั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ และสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้คนไทยในเวทีกำรค้ำสำกล 
 ผลประกอบกำรของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศขึ้นอยู่กับกำรแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกรรมกำรค้ำนอก
ประเทศ จึงได้จัดตั้งบริษัทลูกและส ำนักงำนตัวแทนในจุดศูนย์กลำงกำรค้ำต่ำงๆ ของโลก อำทิ ประเทศสิงคโปร์ เมืองดูไบ สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ เมืองเซ่ียงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ส่งผลให้หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีธุรกรรมกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงๆ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก  
 และเนื่องจำก ธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำสูง หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงวำงระบบ
ควบคุมควำมเส่ียงตำม Best Practice ที่ Trading House ช้ันน ำในระดับสำกลใช้เป็นแนวปฏิบัติ กล่ำวคือ มีคณะกรรมกำรหลำย
คณะก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ และแบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) รวมทั้ง มีกำรน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรก ำกับและดูแลกำรด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ระบบตรวจสอบควบคุมภำยในที่สำมำรถควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภำพ 
 2.2.3.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

สินค้ำและผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ แบ่งได้เปน็ 5 ประเภท ดังนี ้
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1)  น้ ำมันดิบ (Crude oil) 
น้ ำมันดิบเป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน คุณภำพของน้ ำมันดิบอำจแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของอินทรียสำรที่

เป็นต้นก ำเนิดและสำรประกอบอื่นๆที่อยู่ในน้ ำมันดิบนั้นๆ ซ่ึงเป็นข้อจ ำกัดส่วนหนึ่งที่โรงกลั่นจ ำเป็นต้องพิจำรณำน ำไปใช้ 
ส ำหรับประเทศไทยมีแหล่งน้ ำมันดิบหลำยแหล่ง  แต่เนื่องจำกปริมำณน้ ำมันดิบที่ขุดพบและน ำขึ้นมำใช้ในประเทศมีเพียง
ประมำณร้อยละ 17 ของควำมต้องกำรน้ ำมันดิบทั้งหมดของโรงกลั่นน้ ำมันในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำ
น้ ำมันดิบจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศในตะวันออกกลำง เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โอมำน คูเวต ซำอุดิ
อำรเบีย และกำตำร์ เป็นต้น และน้ ำมันดิบจำกกลุ่มประเทศตะวันออกไกล เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงน้ ำมันดิบ
จำกแหล่งอื่นๆ เช่น อำเซอร์ไบจัน แอลจีเรีย แอฟริกำใต้ และ ทวีปอเมริกำ เป็นต้น 

2)   คอนเดนเสท (Condensate) 
 คอนเดนเสทหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว  เป็นก๊ำซธรรมชำติที่อยู่ในสถำนะก๊ำซเมื่ออยู่ใต้ดินภำยใต้ควำมดัน  แต่จะเปลี่ยน
สถำนะเป็นของเหลวเมื่อถูกน ำขึ้นมำอยู่บนผิวดิน ถือว่ำเป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสทที่ประเทศไทยใช้
ในปัจจุบันนั้นได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศกว่ำร้อยละ 70 และที่เหลือน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบันโรงกล่ันน้ ำมัน
ได้ใช้คอนเดนเสทมำกลั่นโดยตรงหรือผสมกับน้ ำมันดิบเพื่อใช้กลั่น ผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ะเหมือนกับกำรกลั่นด้วยน้ ำมันดิบชนิดเบำ  

3)   ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป (Oil Refined Product) 
 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป อำท ิ น้ ำมันเบนซิน (Gasoline) น้ ำมันก๊ำด (Kerosene) น้ ำมนัเช้ือเพลิง

เครื่องบิน (Aviation Fuel) น้ ำมันดีเซล (Gasoil) น้ ำมันเตำ (Fuel oil) น้ ำมันเตำก ำมะถันต่ ำ (Low Sulfur 
Waxy Residue) เป็นตน้ 

 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline: NGL) 

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

 Feedstock & By-Product อำทิ Naphtha, Pygas เป็นตน้ 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์ อำทิ  Propylene, C4 Raffinate, n-Butane, Diethylene glycol เป็นตน้ 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มอะโรเมติกส์ อำทิ Benzene, Toluene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclohexane, 

Stylene monomer เปน็ต้น 
 เคมีภัณฑ์ อำทิ  MTBE, Sulfuric Acid เป็นต้น 
 ตัวท ำละลำย อำทิ Methanol, Diethylene glycol, Acetone เป็นต้น 

5)   ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจำกปโิตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น 

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

 ผลิตภัณฑ์โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous metal) อำทิ อะลูมิเนียม (Aluminium) 

 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 
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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 โดย ปตท. จะซ้ือน้ ำมันดิบในประเทศ
บำงส่วนจำกผู้ได้รับสัมปทำนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบดังกล่ำวให้กับโรงกล่ันน้ ำมันในประเทศ  

(2) กำรจัดหำและกำรค้ำน้ ำมันดิบจำกแหล่งต่ำงประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. ด ำเนินกำรจัดหำน้ ำมันดิบให้โรงกลั่นในประเทศ รวมถึงกำรด ำเนินกำรขนส่งให้บำงส่วน โดยโรงกลั่นที่ 

ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทให้ทั้งหมดได้แก่ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จ ำกัด) มหำชน (PTTGC)   บริษัท ไอ
อำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) และจัดหำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทบำงส่วนให้แก่ บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
(BCP) บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP) และบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC) ซ่ึงปริมำณกำร
จัดหำจะขึ้นอยู่กับกำรเสนอคุณภำพ รำคำ กำรประมูล และเงื่อนไขทำงกำรค้ำต่ำงๆ ที่โรงกล่ันก ำหนด 

ปตท. ด ำเนินกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อน ำเข้ำให้แก่โรงกลั่นน้ ำมันในประเทศ โดยคิดเป็นปริมำณทั้งส้ินเฉลี่ยประมำณ
ร้อยละ 67 ของปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อกำรกลั่นของโรงกลั่นน้ ำมันทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยังท ำหน้ำที่เป็น Trading 
Arm ให้กับ ปตท.สผ. ส ำหรับน้ ำมันดิบทั้งในและต่ำงประเทศที่ ปตท.สผ. เข้ำร่วมลงทุน 

นอกจำกกำรจัดหำน้ ำมันดิบต่ำงประเทศเพื่อน ำเข้ำมำผลิตในประเทศไทย แล้ว ปตท. ได้มีกำร ซ้ือขำยน้ ำมันดิบ
ต่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำนอกประเทศ หรือที่เรียกว่ำธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นกำรจัดหำน้ ำมันดิบจำกประเทศผู้ผลิตทั่ว
โลก แล้วส่งไปขำยยังประเทศอื่นๆ ที่มีควำมต้องกำร ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งเป็นฐำนในกำร
สร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ 

 (3) กำรจัดหำและกำรค้ำคอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. ด ำเนินกำรจัดหำและขนส่งคอนเดนเสทให้โรงงำนปโิตรเคมีและโรงกล่ันภำยในประเทศ โดยมี PTTGC ซ่ึง

เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นที่ใช้คอนเดนเสทเป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต โดย ปตท. เป็นผู้รับ
ซ้ือคอนเดนเสทจำกผู้ได้รับสัมปทำนในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกแหล่งเชฟรอน (ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขำย
คอนเดนเสทที่รำคำอ้ำงอิงตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม หำกปริมำณคอนเดนเสทที่ PTTGC ต้องกำรมีปริมำณลดลง ปริมำณคอนเดน
เสทที่เหลือสำมำรถขำยให้แก่โรงกลั่นน้ ำมันในประเทศได ้ปัจจุบัน ปตท. ได้ขำยคอนเดนเสทส่วนหนึง่ให้กับโรงกล่ันไทยออยล์ 
และโรงกล่ันบำงจำก  หรือหำกคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีกำรน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เช่น มำเลเซีย ออสเตรเลีย 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น 
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 ปริมาณการจัดหาน  ามันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท.  

                                                                                                                                                                                                   หน่วย : ล้ำนบำร์เรล 

ที่มำ : ปตท. 

 

2)   ธุรกิจกำรค้ำผลติภัณท์น้ ำมันส ำเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

       ด ำเนินกำรจัดหำ น ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำนอกประเทศส ำหรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป น้ ำมันกึ่งส ำเร็จรูป ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว และก๊ำซธรรมชำติ ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำ ของ ปตท. ตลอดจนกำรหำโอกำสในกำรท ำกำรค้ำ กำร
แลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ ำมันเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว อำทิ ปตท. ด ำเนินกำรน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ในประเทศ และกำรส่งออกก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งกำรส่งออกน้ ำมันเช้ือเพลิงจำกโรงกลั่นในส่วนที่เกินควำมต้องกำรใช้ในประเทศ ซ่ึงปัจจุบัน ปตท. มี
ศักยภำพในกำรส่งออกผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก โดยรำคำซ้ือขำยจะเป็นไปตำมกลไกตลำด  

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

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

       ด ำเนินกำรจัดหำ น ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำระหว่ำงประเทศในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้นน้ ำและกลำงน้ ำ ทั้งในส่วน
ของผลิตภัณฑ์สำยอะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์และตัวท ำละลำย ครอบคลุมทั้ งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หลัก และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีไม่รวมผลิตภัณฑ์พลำสติกหรือโพลีเมอร์  โดยปตท. เป็นผู้ส่งออกหลักของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เหลือเกินควำมต้องกำรของ PTTGC ในสำยอะโรเมติกส์ อำทิ Benzene และ Paraxylene  นอกจำกนี้ ปตท. 
ยัง เพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำโดยเข้ำไปประมูลซ้ือผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำก โรงงำนปิโตรเคมีอื่นๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อ
กำรสร้ำงรำยได้และก ำไรจำกกำรท ำกำรค้ำสำกลโดยครอบคลุมทุกภูมิภำคของโลก 
4)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์อื่นๆ 

        มีกำรขยำยธุรกรรมกำรค้ำผลิตภัณฑ์อื่นๆ อำทิ กำรค้ำน้ ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil)  น้ ำมันปำล์มส ำเร็จรูป 
(Refined Palm Oil) กะลำปำล์ม (Palm Kernel Shell) และอะลูมิ เนียม (Aluminium) เป็นต้น  เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำใน
ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยมำกย่ิงขึ้น และรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจท ำให้ควำมต้องกำรเช้ือเพลิงฟอสซิลลดลงในอนำคต โดยกำรใช้
องค์ควำมรู้และเครือข่ำยทำงกำรค้ำปิโตรเลียมและ ปิโตรเคมีในกำรต่อยอดกำรค้ำไปยังผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

น้ ำมันดิบในประเทศ 44.9 12.8 37.1 11.1 29.4 9.4 
คอนเดนเสทในประเทศ 34.9 9.9 35.4 10.5 35.6 11.4 
น ำเข้ำน้ ำมันดิบ 186.1 52.9 178.3 53.1 184.9 59.1 
น ำเข้ำคอนเดนเสท 10.3 2.9 13.9 4.1 11.4 3.6 
กำรค้ำน้ ำมันดิบ/  คอนเดนเสทระหว่ำง
ประเทศ 

75.3 21.5 71.2 21.2 51.7 16.5 

รวมทั งสิ น 351.5 100.0 335.9 100.0 313.0 100.0 
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2.2.3.3 สายงานสนับสนนุการด าเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 
 ปตท. มีสำยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ดังต่อไปนี ้

1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ 
2) จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 

1)  กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk Management) 

 หน่วยกำรค้ำอนุพันธ์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำจำกธุรกรรมกำรค้ำ กำรกลั่น กำรผลิต รำคำ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ทั้งกำรค้ำในประเทศและกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้กับ ปตท. รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. โดยท ำกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์ในตลำดกำรค้ำอนุพันธ์ เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรท ำกำรค้ำและควำมผันผวนของ
รำคำผลิตภัณฑต์่ำงๆ  

 2)  จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ (International Chartering) 

 หน่วยจัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศเปน็หน่วยเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยรับผิดชอบ
กำรจัดหำเรือขนส่ง และบริหำรจดักำรเรือเช่ำเหมำล ำระยะยำว  (Time Charter) เพื่อกำรน ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ทั้งของหน่วยงำนภำยใน ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเป็น
กำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขนัและกำรด ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร รวมทั้งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกกำรแสวงหำโอกำสในกำรเป็น
ผู้ขำยค่ำขนส่ง (Freight Trading) โดยกำรเช่ำเหมำเรือระยะยำวเพื่อบริกำรลูกค้ำและรับจ้ำงขนส่งผลติภัณฑ์ให้บุคคลภำยนอกใน
จังหวะเวลำที่เอื้ออ ำนวยอีกด้วย 
  

2.2.3.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหวา่งประเทศ  (International Trading)  
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีมูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์  รวมมูลค่ำทั้งส้ิน  

657,546 ล้ำนบำท  
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านลิตร/
พันตัน) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านลิตร/
พันตัน) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านลิตร/
พันตัน) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

      

- น้ ำมันดิบ 543,278 48,436 429,689 45,354 485,953 42,153 
- คอนเดนเสท 82,469 7,439 79,380 8,049 90,987 7,601 
- น้ ำมันส ำเร็จรูป  109,847 9,580 60,634 5,714 51,373 4,058 
- ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 35,085 2,472 32,918 2,573 28,876 1,865 
- ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ    
(พันตัน) 

635 50 148 19 357 52 

รวมธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ  

771,314 67,927/50 602,769 61,690/19 657,546 55,677/52 

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

 PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2543 ณ ประเทศสิงคโปร์ มีทุน
จดทะเบียน 6.1 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น 100% บริษัท PTTT มีวัตถุประสงค์ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำสำกล
เต็มรูปแบบ ผ่ำนกำรเก็บ ผสมและจัดจ ำหน่ำย รวมทั้งกำรจัดหำกำรขนส่งทำงเรือและกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำที่มีประสิทธิภำพ 
เพื่อสร้ำงรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเป็นฐำนในกำรขยำยธุรกรรม Out-Out Trading ในฝั่งซีกโลกตะวันออก ครอบคลุมกำรค้ำ
น้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และกำรด ำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อน ำรำยได้จำกต่ำงประเทศให้กับ 
ปตท. และสนับสนุนควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศอีกทำงหนึ่ง  

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 ปี 2558 –  ปี 2560 เป็นดงันี ้

           หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 7,361 6,151 9,366 
รำยได้รวม 7,380 6,175 9,438 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 7,346 6,140 9,427 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 34 35 11 

        หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 1,536 2,044 2,072 
หนี้สินรวม 1,488 1,961 1,980 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 48 83 92 
 * ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 

 

 2.2.3.6 PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) 

 PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ มีทุนจดทะเบียน 10.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯปอนด์สเตอร์ลิง และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น 100%  โดยบริษัทมี
วัตถุประสงค์ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำสำกลเต็มรูปแบบ ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเป็นฐำนในกำรขยำย
ธุรกรรม Out-Out Trading   ในฝั่งซีกโลกตะวันตก โดยมีธุรกรรมกำรค้ำที่ครอบคลุมกำรค้ำน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ควบคู่
ไปกับ กำรจัดหำกำรขนส่งทำงเรือและกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำที่มีประสิทธิภำพ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTT LDN ปี 2559 – ปี 2560 เปน็ดังนี้ 

                                                                                                          หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2559 ปี 2560* 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - 945,000 
รำยได้รวม - 945,042 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 80 944,001 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ (80) 1,041 

                                                                                                        หน่วย : พันเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 502 140,418 
หนี้สินรวม 69 128,944 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 433 11,474 

          * ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 

 

2.2.4 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560  ปตท.  ได้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันผ่ำนบริษัทในกลุ่ม จ ำนวน 9 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP) 

2. บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) 

3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) 

4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) 

5. บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) 

6. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTTMCC) 

7. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM) 

8. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPL) 

9. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (PTT TANK) 

ต่อมำเมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560  ปตท.ได้ด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
ปิโตรเคมีสำยโพรเพนและสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง โดยกำรโอนขำยหุ้นทั้งหมดที่ ปตท. ถืออยู่ใน 
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC), บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC), บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 
(PTTMCC), บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (PTTPL) และบริษัท             
พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) ใน
ฐำนะที่เป็นบริษัทแกนของธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เพิ่มโอกำสในกำรต่อยอดของอุตสำหกรรมและธุรกิจ ตลอดจนกำรลดควำมซ้ ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในสำยโซ่อุปทำน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรเติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
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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
ธุรกิจผลิตสำรตั้งต้นส ำหรับผลิตภัณฑ์สำรท ำควำมสะอำด ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ธุรกิจขนส่งน ้ำมันดิบ น ้ำมันปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทำงเรือและทำงท่อ ธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรือ ธุรกิจพลังงำนทดแทน ธุรกิจสำรท ำละลำย และธุรกิจ
ให้บริกำรด้ำนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลำกรส ำหรับเครือไทยออยล์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 49.10 ส่วนที่เหลือเป็นนักลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 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 ทั้งนี้ TOP จัดว่ำเป็นโรงกลั่นหลักซ่ึง ปตท. ใช้เป็นฐำนกำรผลิตเชิงพำณิชย์เพื่อสนับสนุน
กำรตลำดของธุรกิจน้ 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
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 ำลังกำรกล่ัน 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 ได้มกีำรด ำเนินโครงกำร
ที่ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้ำนมลพิษ โดยกำรผลิตน้ ำมันดีเซลมำตรฐำน EURO IV ซ่ึงลดก ำมะถันในน้ ำมันลงได้ถึง  
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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 

         

ก ำลังกำรกลั่น
น้ ำมันดิบ 

(พันบำร์เรลต่อวัน) 

ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

275 108 108 112 

 

(2)   กำรจ ำหน่ำย 

ในปี 2560 TOP มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมำณร้อยละ 86 และส่งออกประมำณร้อยละ 14 ของ
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

       หน่วย : ร้อยละ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
  สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

80/20 87/13 86/14 
(3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรของบริษทั TOP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน โดยมีกรรมกำรที่
เป็นกรรมกำร/ผู้บรหิำรจำก ปตท. จ ำนวน 5 คน ซ่ึงรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ TOP  

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ TOP ในปี 2558 – 2560 เป็นดังนี ้
                                                                                                                                                                                    หนว่ย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 293,569 274,739 337,388 
รำยได้รวม /1 294,563 277,238 342,981 
ค่ำใช้จ่ำยรวม /2 282,382 256,016 318,125 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/3 12,181 21,222 24,856 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

สินทรัพย์รวม 192,166 217,731  228,108 
หนี้สินรวม 95,157 106,134  100,960 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 97,009 111,597  127,148 

/1 รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  ปี 2558 จ ำนวน 712 ล้ำนบำท ปี 2559 จ ำนวน 930 ล้ำนบำทและ ปี 2560 จ ำนวน 1,197 
ล้ำนบำท 

/2 รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้)  ปี 2558 จ ำนวน 1,597 ล้ำนบำท และ ปี 2559 จ ำนวน 2,295 ล้ำนบำท และ ปี 2560 จ ำนวน 5,529 ล้ำนบำท 
และต้นทุนทำงกำรเงิน ปี 2558 จ ำนวน 3,435 ล้ำนบำท  และ ปี 2559 จ ำนวน 3,461 ล้ำนบำทและ ปี 2560 จ ำนวน 3,285 ล้ำนบำท 
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/3   ก ำไร(ขำดทุน) ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยก ำไร(ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
ปี 2558 จ ำนวน 323 ล้ำนบำท ปี 2559 จ ำนวน 365 ล้ำนบำท และ ปี 2560 จ ำนวน 463 ล้ำนบำท 

(5) กำรจัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรจัดหำเงนิกู้  

 TOP ได้มีกำรบริหำรกำรเงินของบริษัทในเครือในเชิงบูรณำกำร เพื่อลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินและส่งผลให้
สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินได้  นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรกระจำยแหล่งเงินกู้ สกุล
เงินกู้และประเภทอัตรำดอกเบี้ยให้เหมำะกับโครงสร้ำงธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเสี่ยงและต้นทุนกำรเงินที่แข่งขันได้เป็น
หลัก  

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

 TOP ได้มีกำรออกหุ้นกู้สกุลเงินบำทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ยสิทธิ 3 ชุด จ ำนวนรวม 13,000 ล้ำนบำท ซ่ึง
ครบก ำหนดไถ่ถอน ปี 2560 จ ำนวน 2,500 ล้ำนบำท ปี 2565 จ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท และ ปี 2570 จ ำนวน 7,500 ล้ำนบำท และใน
ปี 2556 TOP ได้ออกหุ้นกู้จ ำนวน 1,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเปน็ หุ้นกู้ระยะเวลำไถ่ถอน 10 ปี จ ำนวน 500 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ 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 โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน 
 โครงกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์พำรำไซลีน ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ

ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ (COD) เมื่อเดือนธันวำคม 2559 ซ่ึงช่วยเพิ่มสมรรถนะกำรจ่ำยผลิตภัณฑ์จำก 
บมจ. ไทยออยล์ ไปยังท่ำเรือของ ปตท. รวมเป็นจ ำนวน 25,000 ตันต่อเดือน 

 โครงกำรขยำยสถำนีจ่ำยน้ ำมันทำงรถ (Lorry Expansion) ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และด ำเนินกำร
ผลิตเชิงพำณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2560 ซ่ึงได้ช่วยเพิ่มศักยภำพกำรจ่ำยน้ ำมันทำงรถของ บมจ. 
ไทยออยล์ จำก 12 ล้ำนลิตรต่อวัน เป็น 17 ล้ำนลิตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 41 

6.2 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 โครงกำรพลังงำนสะอำด (Clean Fuel Project) คำดว่ำจะสรุปแผนกำรลงทุนได้ในปี 2561 และเมื่อ

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จะส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์เป็นโรงกลั่นน้ ำมันช้ันน ำระดับโลกในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

 โครงกำรสนับสนุนด้ำนโลจิสติกส์ สำธำรณูปโภคและที่ดิน ประกอบด้วยโครงกำรก่อสร้ำงถังเก็บ
น้ ำมันดิบ เพื่อรองรับกำรเก็บส ำรองน้ ำมันตำมกฎหมำยและสร้ำงควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรกำรกลั่น 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
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 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจ่ำยน้ ำมันอำกำศยำน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
 โครงกำรขยำยท่ำเรือ หมำยเลข 7 และหมำยเลข 8 เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ลดควำมหนำแน่น

ของท่ำเรือปจัจบุัน รวมถึงกำรรองรับกำรใช้เรือขนำดใหญข่ึ้นในกำรขนส่งสินค้ำ และกำรขำยผลิตภณัฑ์
ใหม่ในอนำคต ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรออกแบบทำงวิศวกรรมและก่อสร้ำง 

 โครงกำรกลุ่มอำคำรโรงกล่ันศรีรำชำ เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยแก่พนักงำน และรองรับกำรขยำยธุรกิจใน
อนำคต ปจัจบุันได้รบักำรพิจำรณำเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และ
ก ำลังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสรำ้ง 

 โครงกำรสร้ำงศูนย์กระจำยผลิตภัณฑ์สำรท ำละลำย ประเทศเวียดนำม  เพื่อขยำยตลำดและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวียดนำม ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง 

6.3 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงศึกษำควำมเป็นไปได้ 
 โครงกำรศึกษำขยำยกำรลงทุนไปยังต่ำงประเทศ : เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้น ำในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรกล่ัน

และปิโตรเคมีระดับภูมิภำค TOP ได้วำงแผนงำนขยำยกำรลงทุนในกิจกำรส่วนที่มีควำมช ำนำญไปยัง
ต่ำงประเทศ โดยในเบื้องต้นมุ่งเน้นในประเทศกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ซ่ึงมีศักยภำพ
ทำงกำรเติบโตสูงเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นกำรคัดเลือกพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีจุดแข็งสอดรับกับกลยุทธ์ของ
กำรเติบโตของกลุ่มไทยออยล ์

 โครงกำรขยำยธุรกิจอื่นๆ : ภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจในปัจจุบัน กำรขยำยธุรกิจ หรือกำรหำ
รูปแบบกำรท ำธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมควำมแข็งแกร่ง และสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสำหกรรมและกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพำะเรื่องกำรใช้พลังงำนในอนำคต TOP จึงมีแผนงำนที่จะศึกษำ
โอกำสในกำรลงทุนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ รวมทั้งแสวงหำพันธมิตรร่วมลงทุน ตลอดจนกำรเข้ำ
ซ้ือกิจกำร (Merger & Acquisition : M & A) โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่จะสำมำรถประสำนประโยชน์ (Synergy) 
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Value Added) และสร้ำงควำมเข้มแข็งในห่วงโซ่คุณคำ่ (Value Chain) รวมถึงกำรมองหำ
ธุรกิจใหม่ (New S-curve Business) หรือรูปแบบกำรท ำธุรกิจใหม่ๆ (New Business Model)  โดยต่อ
ยอดจำกควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ของ TOP เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้น ำในธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
ต่อไป 
 

2.2.4.2   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 แต่จำกสภำวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและกำรประกำศเปลี่ยนแปลงระบบอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเมื่อ
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 และต่อมำเมื่อวันที่ 26 
เมษำยน 2549 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำส่ังยกเลิกกำรฟื้นฟูกิจกำรของ IRPC โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปตท. ถือหุ้น IRPC 
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 38.51  
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                โรงงำนของ IRPC ตั้งอยู่ที่ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยโรงกลั่นน้ ำมันและโรงงำน 
ปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงโดยโรงกลั่นน้ ำมันสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่ำง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้แก่ 
น้ ำมันหล่อล่ืนพื้นฐำน ยำงมะตอย ผลิตภัณฑ์จำกกระบวนกำรกล่ันส่วนหนึ่งน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบของกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเม็ดพลำสติกชนิดต่ำง ๆ ได้แก่ เม็ดพลำสติกชนิด High Density 
Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded 
Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพื่อจ ำหน่ำยให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมพลำสติกขั้นต่อเนื่องน ำไปเป็นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลำสติกส ำเร็จรูปชนิดต่ำง ๆ IRPC มีสำธำรณูปโภคที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน เช่น ท่ำเรือน้ ำลึก 
คลังน้ ำมัน โรงไฟฟ้ำ ท ำให้ได้เปรียบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสำมำรถประหยัดต้นทุนโดยขนำด (Economy of Scale) เช่น               
ค่ำขนส่งวัตถุดิบ   

(1) กำรจัดหำวัตถุดิบ 
    วัตถุดิบหลักของ IRPC ประมำณร้อยละ 90 คือ น้ ำมันดิบ โดยน้ ำมันดิบส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศใน

ตะวันออกกลำง IRPC มีนโยบำยจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งต่ำง ๆ ที่น ำมำผลิตแล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจุบัน IRPC ซ้ือน้ ำมันดิบ
ส่วนใหญ่ผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำ L/C, ค่ำขนส่ง เป็นต้น  

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน  

 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำอุตสำหกรรม (Industry), กำรจ ำหน่ำยให้
ลูกค้ำขำยส่ง (Wholesales), กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำมำตรำ 7, กำรส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้ำน้ ำมันในต่ำงประเทศ, กำรจ ำหน่ำย
น้ ำมันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ ำมันเตำ (Fuel Oil) ให้กับเรือที่มำใช้บริกำรท่ำเทียบเรือของ IRPC และ
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันให้กับสมำคมประมงในน่ำนน้ ำ ทั้งนี้ในปี 2560 IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศร้อยละ 58 และ
ส่งออกร้อยละ 42  ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันทั้งหมด 

  ผลิตภัณฑป์ิโตรเคมี  
  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยและขำยตรง ส่วนกำรขำยต่ำงประเทศจะขำยผ่ำนตัวแทน

กำรค้ำในต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ในปี 2560 IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศร้อยละ 55 และส่งออกร้อยละ 45 
ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด 

 (3) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำรบริษัท IRPC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน เป็นผู้บริหำรจำก 

ปตท. จ ำนวน 4 คน นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท . เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ IRPC ซ่ึงรวมถึง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
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(4)     ผลกำรด ำเนินงำนของ IRPC ในปี 2558 –  ปี 2560 เป็นดังนี้       
         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 214,172 185,041 214,101 
รำยได้รวม 218,336 186,130 216,846 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) /1 208,934 176,409 205,492 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2 9,402 9,721 11,354 

          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 163,174 172,378 184,544 
หนี้สินรวม 87,296 91,373 96,894 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 75,878 81,005 87,650 

 /1    รวม รำยกำรภำษีเงินได้ปี 2558 จ ำนวน 2,346 ล้ำนบำท ปี 2559 จ ำนวน 282 ล้ำนบำทและปี 2560 จ ำนวน 2,181 ล้ำนบำท 
 /2    ก ำไร(ขำดทุน) ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม โดยก ำไร(ขำดทุน)ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ ปี 2558 จ ำนวน 21 ล้ำนบำท ปี 2559 จ ำนวน 31 ล้ำนบำท และปี 2560 จ ำนวน 5 ล้ำนบำท 
 

  (5)   กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
5.1 โครงกำร EVEREST : โครงกำรมีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้ำงผลก ำไรส่วนเพิ่มจำกกำรด ำเนินธุรกิจทั่วทัง้องค์กร 

และสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสุขภำพองค์กร (Organization Health) โดยร่วมกับบรษิัทที่ปรึกษำช้ันน ำระดับโลก ในกำรสนับสนุน
และผลักดันให้บรษิัทฯ มีแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบรษิทัฯ จะรักษำระดับขีดควำมสำมำรถใน
กำรท ำก ำไรได้อย่ำงยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมทั้ง ด้ำนกำรผลติ (Operations Area) ด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน (Integrated Supply 
Chain) ด้ำนกำรตลำดและกำรขำย (Commercial Area) ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Procurement Area) ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
(HR Area) ภำพรวมองค์กร (Corporate Area) โดยในปี 2560 สำมำรถสร้ำง EBIT ได้ทั้งส้ิน 7,218 ล้ำนบำท และผลกำรประเมนิ
ระดับ Organization Health Index (OHI) ปี 2560 ระดับคะแนนเข้ำสู่กลุ่ม Top Quartile ที่ 78 คะแนน 

5.2 โครงกำรเพิ่มมูลค่ำเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์สะอำด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products : 
UHV) : โครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เพื่อปรับปรุงคุณภำพน้ ำมันหนักที่
มีมูลค่ำต่ ำให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง โดยได้ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ โพรพิลีน  (Propylene) และแนฟทำหนัก (Heavy Naphtha) 
ผลิตภัณฑ์รอง ได้แก่ เอทิลีน (Ethylene) บิวเทน (Butanes) โพรเพน (Propane) ส่วนประกอบน้ ำมันดีเซล (LCO) แนฟทำเบำ 
(Light Naphtha) ไฮโดรเจน (Hydrogen) ก ำมะถัน (Sulfur) ก๊ำซเช้ือเพลิง (Fuel Gas) และน้ ำมันข้น (CLO) ปัจจุบันโครงกำร
ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์เต็มก ำลังกำรผลิต ผลิตภัณฑ์โพรพิลีนถูกใช้เป็นวัตถุดิบส ำหรับโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตโพลีโพร         
พิลีน (PPE) และโครงกำรผลิตโพลีโพรพิลีนคอมพำวด์ (PPC) ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป บริษัทฯจึงได้
ด ำเนินโครงกำรเพิ่มมูลค่ำต่อยอดจำกโครงกำร UHV ดังนี้ 

 โครงกำร Maximum Gasoline เพิ่มก ำลังกำรผลิตแก๊สโซลีน จำก 95 ล้ำนลิตรต่อเดือน เป็น 120 ล้ำนลิตร
ต่อเดือน จำกกำรขยำยก ำลังกำรผลิตแก๊สโซลีน ดังกล่ำวท ำให้มีส่วนแบ่งกำรตลำด ในสัดส่วนที่มำกขึ้น 
และมีรำยได้เพิ่มขึ้นประมำณ 870 ล้ำนบำทต่อปี เริ่มก่อสร้ำงเดือนพฤศจิกำยน 2559 แล้วเสร็จเดือน 
ตุลำคม 2560 ท ำกำรทดสอบเดินเครื่องเดือนกรกฎำคม และเดินเครื่องกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในเดือน 
พฤศจิกำยน 2560 
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 โครงกำรพัฒนำ Catalyst (RDCC Catalyst reformulation) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมำณโพรพิลีน 
(Propylene) จำก 18% เป็น 21% โดยจะเริ่มท ำกำร Make Up New Catalyst เพื่อทดแทน Catalyst เดิม
ตั้งแต่ปลำยปี 2560 ถึงกลำงปี 2561 

 โครงกำรติดตั้งเครื่องถ่ำยเทควำมร้อนจำกตัวเร่งปฏิกิริยำ (UHV Catalyst Cooler Project) มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตโดยใช้น้ ำมันหนักเป็นวัตถุดิบและช่วยลดข้อจ ำกัดของอุณหภูมิในเครื่อง
ปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยำ (Catalyst Regenerator) ปัจจุบันโครงกำรคัดเลือกบริษัทออกแบบด้ำนวิศวกรรม 
จัดหำเครื่องจักรอุปกรณ์ และกำรก่อสร้ำง (EPC) ทั้งในส่วนของ Inside Battery Limited (ISBL) และ 
Outside Battery Limited (OSBL) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรออกแบบในรำยละเอียดทำง
วิศวกรรม (Detail of Engineering Design) 

 5.3 โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตโพลีโพรพิลีน (Fully Integrated Polypropylene) : โครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงและขยำยก ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติกโพลีโพรพิลีนจ ำนวน 300,000 ตันต่อปี  โดยใช้งบประมำณกำรลงทุน                               
236  ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยก ำลังกำรผลิตรวม 775,000 ตันต่อปี อีกทั้งยัง
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรปรับปรุงคุณภำพผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำปัจจุบัน พร้อม
รองรับกำรเติบโตของตลำดในประเทศ และกลุ่ม AEC โดยเฉพำะในอุตสำหกรรมที่มีกำรเติบโตสูง ได้แก่ อุตสำหกรรมรถยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และบรรจุภัณฑ์อำหำร โดยโครงกำรประกอบด้วย 2 โครงกำรย่อย ดังนี้ 

 โครงกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตโพลีโพรพิลีน (PP Expansion: PPE) จำกที่ปัจจุบันมีก ำลังกำรผลิตอยู่ 
475,000 ตันต่อปี โดยจะลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นอีก 
160,000 ตันต่อปี ส่งผลให้มีก ำลังกำรผลิตรวมเป็น 635,000 ตันต่อปี เริ่มก่อสร้ำงเดือน พฤษภำคม 2558 
และเริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในเดือน กันยำยน 2560 

 โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติกโพลีโพรพิลีนคอมพำวด์ และโพลีโพรพิลีนเกรดพิเศษ (PP 
Compounding: PPC) ก ำลังกำรผลิต 140,000 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีกำรผลิต ขั้นตอนเดียว (In-line 
Compound) ที่มีประสิทธิภำพสูงจำกบริษัทผู้ผลิตโพรพิลีนคอมพำวด์ ที่มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดบัที ่
1 ของประเทศญี่ปุ่น ที่ผลิตให้กับค่ำยรถยนต์ช้ันน ำ เช่น โตโยต้ำ มิตซูบิชิ ฮอนด้ำ และนิสสัน เป็นต้น 
โดยกระบวนกำรผลิตนี้จะช่วยลดขั้นตอนกำรผลิตลง สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนกำรผลิตที่
ต่ ำลงกว่ำเดิม โครงกำรเริ่มก่อสร้ำงเดือน พฤษภำคม 2558 และเริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในเดือน 
ธันวำคม 2560 

 
 

2.2.4.3  บรษิัท 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.                           
อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2554   และได้รับมำซ่ึง
ทรัพย์สิน หนี้  สิทธิ หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย เพื่อก้ำวขึ้นเป็น                        
แกนน ำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
48.89 ภำยหลังจำกกำรควบรวมบริษัทระหว่ำง PTTAR กับ PTTCH แล้วนั้น บริษัทใหม่ได้คงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั้งสองบริษัท 
ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักตำมประเภทของธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 
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กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ 
 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์ โดยมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2 ,988,000 ตันต่อปี แยกเป็น               

เอทิลีน 2,376,000 ตันต่อปีและโพรพิลีน 512,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น ๆ ได้แก่ ไพ
โรไลซิส แก๊สโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊ำซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) และ
ไฮโดรเจน  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โดยมีก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์รวม 2 ,419,000 ตันต่อปี 
แยกเป็น พำรำไซลีน 1,310,000 ตันต่อปี เบนซีน 697,000 ตันต่อปี ไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันต่อปี 
ออร์โธไซลีน 86,000 ตันต่อปี โทลูอีน 50,000 ตันต่อปี และมิกซ์ไซลีนส์ 76,000 ตันต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ โดยมีก ำลังกำรผลิต แบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก ได้แก่ เม็ด
พลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำม
หนำแน่นต่ ำ (LDPE) 300,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นต่ ำเชิงเส้น (LLDPE) 
400,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีโพรพิลีน 810,000 ตันต่อปี และ เม็ดพลำสติกโพลีสไตรีน (PS) 
90,000 ตันต่อปี 

 ธุรกิจผลิต ภัณฑ์ เอทิลีนออกไซด์  โดยมีก ำลั งกำรผลิตแบ่ งตำมประเภทผลิต ภัณฑ์ดั งนี้   
โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) 423,000 ตันต่อปี เอทำนอลเอมีน 50,000 ตันต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้  เมทิล 
เอสเทอร์ 300,000 ตันต่อปี แฟตตี้แอลกอฮอล์ 100,000 ตันต่อปี กลีเซอรีน 31,000 ตันต่อปี แฟตตี้
แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท 115,000 ตันต่อปี โอลีโอเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อมขั้นพื้นฐำน 498,000 ตันต่อปี 
โอลีโอเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อมชนิดพิเศษ 138,000 ตันต่อปี พลำสติกชีวภำพโพลีแลคไทด์  (PLA) 
150,000 ตันต่อปี และพลำสติกชีวภำพโพลีบิวทิลีน ซัคซิเนต (PBS) 20,000 ตันต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล (Phenol Business Unit)โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
ฟีนอล 470,000 ตันต่อปี อะซีโทน 290,000 ตันต่อปี และบิสฟีนอล เอ 150,000 ตันต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์  Performance Materials and Chemicals โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์ดังนี้ เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยำเนตและอนุพันธ์ 127,000 ตันต่อปี อะคริโลไนไตรล์ 
(Acrylonitrile หรือ AN) 200,000 ตันต่อปี เมทิลเมตะคริเลต (Methyl Methacrylate หรือ MMA) 
70,000 ตันต่อปี 

 กลุ่ม 2 ธุรกิจกำรกล่ันน้ ำมันและจัดหำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป 
 ด ำเนินกำรกลั่นน้ ำมัน และจัดหำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป โดยมีก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บำร์เรลต่อวัน และสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภำพสูงได้หลำยประเภท 
ได้แก่ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทำชนิดเบำ และรีฟอร์เมท น้ ำมันอำกำศยำน น้ ำมันดีเซล และ น้ ำมัน
เตำ 

 กลุ่ม 3 ธุรกิจกำรให้บริกำรและอื่น ๆ 
 สำธำรณูปกำร ประกอบด้วย ไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำใช้ในอุตสำหกรรม 
 งำนบริกำรเก็บและขนถ่ำยผลิตภัณฑ์ 

โรงงำนทั้งหมดของ PTTGC ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่65 

(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) ซ่ึงรวมถึงกำรจัดหำคอนเดนเสท ตำมโครงสร้ำงรำคำที่
อ้ำงอิงกับรำคำตลำด 

(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 ได้ท ำสัญญำระยะยำวกับลูกค้ำในประเทศ ซ่ึงรวมถึง  ปตท. ในรำคำที่อ้ำงอิงกับ
รำคำตลำด ส ำหรับ ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป ปตท. จะเป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปส่วนใหญ่จำก PTTGC ตำมรำคำ
ตลำด  

(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัท PTTGC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน โดยเป็นผู้บริหำร

และตัวแทนจำก ปตท. จ ำนวน 3 คน  นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ 
PTTGC ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย  

(1) ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบของ PTTGC ในปี 2558 - ปี 2560 เปน็ดังนี ้                  
                      หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 403,440 355,524 439,921 
รำยได้รวม 408,065 360,848 448,682 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)  387,563 335,246 409,384 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/1 20,502 25,602 39,298 

 
                                          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 377,545 413,513 434,964 
หนี้สินรวม 143,280 146,500 154,700 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 234,265 267,013 280,264 
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  /1    ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม โดยก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ ปี 2558 จ ำนวน  278 ล้ำนบำท ปี 2559 จ ำนวน 2,572 ล้ำนบำท และปี 2560 จ ำนวน 2,822 ล้ำนบำท 

      
2.2.4.4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) 

 ก่อตั้งเมื่อวันที่  8 ธันวำคม 2526 เพื่อประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) 750,000 
ตันต่อปี โดยโรงงำนตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
  ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. กลุ่มนักลงทุนไทย และ  Basell Thailand Holdings B.V. 
ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตำมล ำดับ 

(1) กำรจัดหำวัตถุดบิ 
 วัตถุดิบหลักของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน (Propane) ซ่ึงจัดหำภำยในประเทศภำยใต้
สัญญำซ้ือขำยระยะยำว 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 HMC จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
66:34  

 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท  HMC ณ วันที่  30 มิถุนำยน 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 10 คน โดยเป็น
ผู้บริหำรและตัวแทนจำกปตท. จ ำนวน 4 คน  และปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ 
HMC ตำมข้อตกลงที่มีระหว่ำงผู้ถือหุ้น   
 
 (4)  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท HMC ปี 2558 - 30 มิถุนำยน 2560  เป็นดังนี้    

                                                       หน่วย: ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558  ปี 2559 ม.ค.- มิ.ย. 2560 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 31,063 29,808 15,477 
รำยได้รวม 31,980 31,689 16,789 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 27,388 26,408 13,932 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 4,592 5,281 2,857 

                       หน่วย: ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558  ปี 2559 30 มิ.ย. 2560 
สินทรัพย์รวม 36,435 35,468 36,720 
หนี้สินรวม 13,697 13,081 12,109 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 22,738 22,387 24,611 

        เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมี
สำยโพรเพน และสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นทั้งหมดทีถ่ืออยู่ในบริษัท HMC , PTTAC , PTTMCC , 
PTTPM , PTTPL และ PTTME รวมถึงผลกำรศึกษำโครงกำร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PTT PMMA ใหแ้ก่ PTTGC เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560   
   

(5) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำง ๆ 
        HMC มีแผนกำรลงทุนในโครงกำร PDH Improvement Project เพื่อปรับปรุงกำรผลิต Propylene  และ PP 

Line 3 Revamp Project เพื่อเพิ่มกำรผลิตผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ  
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2.2.4.5  บรษิัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) 
          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2549 เพื่อผลิตสำร Acrylonitrile (AN) ก ำลังกำรผลิต 200,000 ตันต่อปี ซ่ึงน ำไปใช้

เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเส้ือผ้ำ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและผลิตสำร Methyl Methacrylate (MMA) ก ำลัง
กำรผลิต 70,000 ตันต่อปี ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA โรงงำนของ PTTAC เป็นโรงงำนแรกของโลกที่ใช้
ก๊ำซโพรเพนเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสำร AN แทนกำรใช้โพรพิลีน ที่ตั้งของโรงงำนอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก 
จังหวัดระยอง  เพื่อรองรับควำมต้องกำรของสำร AN และ MMA ในประเทศและเพิ่มปริมำณกำรส่งออกต่ำงประเทศ  

 ณ 30 มิถุนำยน 2560 ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. และ Asahi Kasei Corporation (AKC) ในสัดส่วนกำรถือหุ้น
ร้อยละ 50 : 50   

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

(PPCL) เป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต 
(2)     กำรจัดจ ำหน่ำย 

                  บริษัทฯ จ ำหน่ำยสำร Acrylonitrile (AN) ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 : 
30 และ จ ำหน่ำยสำร Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 : 80  

(3)    กำรบริหำร 
  คณะกรรมกำร PTTAC ณ วันที่ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยเป็น
ผู้บริหำรจำกปตท. จ ำนวน 3 คน และ ปตท.ได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมข้อตกลงที่มีระหว่ำงผู้ถือหุ้น 

(4)     ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTAC ปี 2558 –  30 มิถุนำยน 2560 เป็นดังนี้ 

                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2560 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 12,679 11,327 7,374 
รำยได้รวม 11,948 11,907 8,392 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 13,687 11,890 6,300 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (1,739) 17 2,092 

                   หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 30 มิ.ย. 2560 
สินทรัพย์รวม 28,705 28,924 28,289 
หนี้สินรวม 20,101 20,303 17,575 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 8,604 8,621 10,714 

 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกีย่วกับธุรกิจปิโตรเคมี
สำยโพรเพน และสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นทั้งหมดทีถ่ืออยู่ในบริษัท HMC , PTTAC , PTTMCC , 
PTTPM , PTTPL และ PTTME รวมถึงผลกำรศึกษำโครงกำร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PTT PMMA ใหแ้ก่ PTTGC เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560    
  
 2.2.4.6  บรษิัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PTTMCC) 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวนัที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554 มีมติเหน็ชอบให ้ปตท. 
จัดตั้งบรษิัทร่วมทนุกับบริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติกชีวภำพชนิดพอ
ลิบิวทิลีนซัคซีเนต (Polybutylene succinate หรือ PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและสำมำรถย่อยสลำยได้ตำม
ธรรมชำติที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส กลำยเป็น น้ ำ คำร์บอนไดออกไซด์ และสำรชีวมวล โดยไม่ต้องพึ่งพำโรงย่อยสลำย 
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(1) ปตท. และ MCC ได้ร่วมกันจดัตั้งบรษิัท พีททีี เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTT MCC Biochem Company 
Limited หรือ PTTMCC) เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2554 ด้วยทนุจดทะเบียน 360 ล้ำนบำท ต่อมำได้มกีำรเพิ่มทุนเป็น 1,860 ล้ำนบำท 
โดย ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2560 ปตท. และ MCC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 

                       (2)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท PTTMCC ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยเป็นผู้บริหำร

จำก ปตท. จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริษัท 1 คน และ กรรมกำรบริษัท 2 คน  

 (3) กำรก่อสร้ำงโรงงำน  
บริษัทฯ เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560 

 (4) กำรจัดหำวัตถุดิบ 

สำรตั้งต้นหลักทีใ่ช้ในกำรผลิต PBS ได้แก่ Bio-Succinic Acid (BSA) และสำร 1,4 Butanediol (BDO) ซ่ึงน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศมำใช้ในกำรผลิต 

(2) ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในปี 2558 - 30 มิถุนำยน 2560  เปน็ดังนี ้
                                                           หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ม.ค.-ม.ิย. 2560 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร - - 140 
รำยได้รวม 14 20 263 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 360 141 294 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (346) (121) (31) 

               หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 30 มิ.ย. 2560 

สินทรัพย์รวม 3,562 3,629 3,669 
หนี้สินรวม 2,338 2,526 2,598 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,224 1,103 1,071 

     เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตร
เคมีสำยโพรเพน และสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท HMC , PTTAC , 
PTTMCC , PTTPM , PTTPL และ PTTME รวมถึงผลกำรศึกษำโครงกำร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PTT PMMA ให้แก่ PTTGC เมื่อวันที่ 3 
กรกฎำคม 2560    
    
 2.2.4.7 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ ง จ ากัด (PTTPM) 

PTTPM เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ก่อตั้งเมื่อเดือน มิถุนำยน 2548 มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนิน กิจกรรมทำงกำรตลำด
และจัดจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีของ ปตท.ทั้งในและ ต่ำงประเทศ  ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท 
โดย ณ วันที่   30 มิถุนำยน 2560 ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) PTTGC และ บริษัท โซลูช่ัน ครีเอช่ัน จ ำกัด ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50: 49: 1 ตำมล ำดับ        

(1) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์  
 PTTPM รับผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกโพลีเอททิลีน (PE) และผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกของ บริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน), ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกโพลีโพรพิลีน(PP) จำกโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกของบริษัท เอ็ช
เอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด และ โรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกของบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  และผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกโพลีสไต
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รีน (PS) จำกโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกของบริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด นอกจำกนี้ ยังจัดหำผลิตภัณฑ์ เม็ดพลำสติกวิศวกรรม, 
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกชีวภำพ และผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกอื่นๆ อำทิ  PET, PVC, EVA, PC, PMMA, PLA, PBS และอื่น ๆ จำก
ผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มำจัดจ ำหน่ำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
         

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
PTTPM จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกชนิดต่ำง ๆ ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ครอบคลุมตลำดทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศกว่ำ 100 ประเทศทั่วโลก ผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยและขำยตรงถึงลูกค้ำผู้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก           
(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัท PTTPM ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยเป็นผู้บริหำรจำก 

ปตท. จ ำนวน 3 คน ได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริษัท 1 คน และ กรรมกำรบริษัท 2 คน นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้
ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดรับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีของ PTTPM อีกด้วย 

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPM ในปี 2558 – 30 มิถุนำยน 2560 เป็นดังนี้       
                                     

            หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2560 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 76,158 72,232 41,155 
รำยได้รวม 76,430 72,512 41,316 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 76,274 72,376 41,201 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 156 136 115 

  

             หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 30 มิ.ย. 2560 

สินทรัพย์รวม 8,029 9,145 7,377 
หนี้สินรวม 7,040 8,517 6,886 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 989 628 491 

 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกีย่วกับ                        
ธุรกิจปิโตรเคมีสำยโพรเพน และสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรที่เกีย่วข้อง โดย ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท HMC , 
PTTAC , PTTMCC , PTTPM , PTTPL และ PTTME รวมถึงผลกำรศึกษำโครงกำร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PTT PMMA ใหแ้ก ่PTTGC 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560   
 
 2.2.4.8 บริษัท  พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11 กันยำยน 2549 เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติก ส์แบบครบวงจรทั้งในและต่ำงประเทศ 
ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ กำรบริหำรคลังสินค้ำ และกำรบริหำรกำรจัดส่งสินค้ำของกลุ่ม ปตท. ทั้งทำงรถยนต์ 
รถไฟ และเรือ  ด้วยระบบกำรจัดกำรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริษัทฯ ให้บริกำรงำนโลจิสติกส์ส ำหรับเม็ดพลำสติกประมำณ  
2 ล้ำนตันต่อปี  และจะขยำยกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 
ล้ำนบำท  โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท., PTTGC และ บริษัท โซลูช่ัน ครีเอช่ัน จ ำกัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 50: 49: 1 ตำมล ำดับ 
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วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดตั้ง PTTPL ขึ้นนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์อย่ำงครบวงจรแก่
บริษัทปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในรำคำที่แข่งขันได้ในตลำด มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย ซ่ึงจะสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในด้ำน Achieve Cost Competitiveness และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม 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
ประเทศที่มำบตำพุดและให้บริกำรในสถำนประกอบกำรของลูกค้ำในกลุ่ม ปตท. เช่น PTTGC และ HMC เป็นต้น 

(2) กำรขนส่งสินค้ำ 
  PTTPL ให้บริกำรขนส่งเม็ดพลำสติกและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้บริกำรขนส่ง

แบบ Multi Modal ทั้งทำงรถยนต์ รถไฟ และเรือ 
(3)   กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษทั PTTPL ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน เป็นผู้บริหำร
จำก ปตท. 3 คน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรบริษัท 1 คน และ กรรมกำรบริษัท 2 คน นอกจำกนี ้ปตท. ยังได้
มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บรหิำรสูงสุดรบัผิดชอบด้ำนกำรเงนิและบัญชขีอง PTTPL อีกด้วย    
          (4) ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPL ปี 2558 - 30 มิถุนำยน 2560 เป็นดงันี ้

   หน่วย : ล้ำนบำท  

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ม.ค.-มิ.ย. 2560 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,909 1,743 987 
รำยได้รวม 1,922 1,754 992 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 1,618 1,555 871 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 304 199 121 

                  หน่วย : ล้ำนบำท  

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 30 มิ.ย. 2560 
สินทรัพย์รวม 3,027 3,093 3,327 
หนี้สินรวม 1,491 1,363 1,476 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,536 1,730 1,851 

   เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมี
สำยโพรเพน และสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง โดย ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นทั้งหมดทีถ่ืออยู่ในบริษัท HMC , PTTAC , PTTMCC , 
PTTPM , PTTPL และ PTTME รวมถึงผลกำรศึกษำโครงกำร และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PTT PMMA ใหแ้ก่ PTTGC เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560    

2.2.4.9 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT Tank) 
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT Tank)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2552 โดย ปตท. ถือหุ้น             

ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบยีนและทนุช ำระแล้วจ ำนวน 2,500 ล้ำนบำท (หุ้นละ 100 บำท) มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจ
ให้บริกำรรับ จัดเก็บและขนถ่ำยเคมีภัณฑ์เหลว  น้ ำมัน และก๊ำซส ำหรับบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2552  PTT Tank ได้รับโอนสัญญำจำก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ท ำสัญญำกับกำรนิคม
อุตสำหกรรม (กนอ.) ไว้ จ ำนวน 2 สัญญำ ได้แก่ สัญญำอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่เพื่อกำรอุตสำหกรรมนิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพุดที่ 1 ส่วนขยำย เนื้อที่ประมำณ 57.8 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงคลังเก็บสินค้ำเหลว และสัญญำร่วมด ำเนินงำน เพื่อกำรพัฒนำ
พื้นที่ก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  
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PTT Tank ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ และบริกำร รับ-เก็บ-จ่ำย ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทกลุ่ม ปตท. ในเขตพื้นที่นิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยเริ่มให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2554  มีท่ำเทียบเรือ 2 ท่ำ Maximum 
Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสำมำรถรองรับผลิตภัณฑ์ผ่ำนท่ำได้สูงสุด 2,000,000 ตันต่อปี มี Throughput Rate ประมำณ 
1,000,000 ตัน/ปี (Utilization 50%) และมีถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวทั้งส้ิน 9 ถัง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริกำร ได้แก่ 
Sulfuric Acid, Propylene, Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia, LPG, NGL และ Solvent 

(1) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
โครงกำร Propylene Tank ขนำด 4,000 ตัน เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. (HMC - 

PTTTANK)  เพื่อให้สำมำรถจ่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่องและลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนมีปริมำณ
กำรให้บริกำรประมำณ 15,000 ตันต่อปี  คำดว่ำจะเริ่มให้บริกำรได้ปลำยปี 2561 

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

(3) ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Tank ปี 2558 - ปี 2560   เป็นดังนี ้
           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 865 977 881 
รำยได้รวม 916 1,037 930 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 536 570 559 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 380 467 371 

          หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 4,472 4,317 4,426 
หนี้สินรวม 891 359 230 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 3,581 3,958 4,196 

* ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 
 

2.3 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื นฐานและบริหารความยั่งยืน  
 ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืนของ ปตท. ประกอบด้วย ระบบ 
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ และระบบกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์  ธุรกิจไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม  ธุรกิจกำรพัฒนำ
ที่ดิน  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนมำตรฐำนและระบบกำรปฏิบัติกำรเพื่อควำมยั่งยืน  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและบริหำร
โครงกำรก่อสร้ำง  ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง  และธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรส ำนักงำน โดย ณ 31  
ธันวำคม 2560 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 
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 2.3.3  กิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของธุรกิจ ประกอบด้วย
ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล ที่เช่ือมต่อกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่ง
ตะวันออก ที่รับก๊ำซจำกอ่ำวไทยและสถำนีแอลเอ็นจี    ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊ำซแหล่งยำดำนำ เยตำกุน 
และ ซอติก้ำ ในสหภำพเมียนมำร์ ที่ชำยแดนไทย-สหภำพเมียนมำร์  เพื่อจ่ำยก๊ำซไปยังผู้ผลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  NGV 
และอุตสำหกรรม โดยภำยในระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยังประกอบด้วย หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซธรรมชำติ 
(Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊ำซธรรมชำติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเพื่อควบคุมคุณภำพก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆ ในอ่ำวไทยให้มีค่ำควำมร้อนคงที่เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภำพเดียวกันทั้งระบบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีควำมยำวรวมประมำณ  
4,148 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกควำมยำวประมำณ  2,015 กิโลเมตร (รวมท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังโรงไฟฟ้ำ)  และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลควำมยำวประมำณ  2,133 
กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) )
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2560  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 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแตนไทยและสหภำพเมียนมำ-โรงไฟฟ้ำรำชบุรี 238 42 2541 
เป็นระบบท่อจำกจุดรับมอบก๊ำซธรรมชำติชำยแดนไทยและสหภำพเเมยีนมำ ท่ีบ้ำนอีต่อง จังหวดักำญจนบุรี เพื่อน ำก๊ำซ
ธรรมชำติจำกโครงกำรยำดำนำและเยตำกุน ไปยังโรงไฟฟ้ำรำชบุรี จังหวดัรำชบุรี 

รำชบุรี-วังน้อย 154 30 2543 
เป็นระบบท่อท่ีเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบริเวณสถำนีวัดปริมำณก๊ำซธรรมชำติรำชบุรีเข้ำกับระบบท่อส่งก๊ำซ
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 2560  เปน็ดังนี้ (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 -สหภำพเมียนมำ - 
BVW#1 

0.59 28 2557 เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ 
ซอติก้ำจำกสหภำพเมียนมำ 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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แผนที่แสดงโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
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 2.3.4 บรษิัทในเครือ ปตท. สังกัดกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื นฐานและบริหารความย่ังยืน 

 ณ 31 ธันวำคม  2560 บรษิัทในเครือ ปตท. ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดแูลของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทั้งส้ิน 6 
บริษทั ดังนี้  

2.3.4.1  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 ได้เปลี่ยนชื่อ 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 30 มิถุนำยน 2560 PTTME มีทุนจดทะเบยีน 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 30 มิถุนำยน 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 2 คน   

(3)  กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTME ในปี 2558 – 30 มิถุนำยน 2560 เป็นดังนี้ 

                      หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. –  มิ.ย. 2560 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,989 2,610 1,436 
รำยได้รวม 4,002 2,570 1,417 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 4,142 2,719 1,424 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (149) (117) (7) 

    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 30 มถิุนายน 2560 
สินทรัพย์รวม 2,019 1,638 1,629 
หนี้สินรวม 1,699 1,435 1,418 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 320 203 210 

* เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 เนื่องจำก ปตท. ได้ท ำกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีสำยโพรเพน และสำย
พลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง โดย ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นท้ังหมดท่ีถืออยู่ในบริษัท HMC , PTTAC , PTTMCC , PTTPM , PTTPL และ PTTME 
รวมถึงผลกำรศึกษำโครงกำร และทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของ PTT PMMA ให้แก่ PTTGC เมื่อวันท่ี 3 กรกฎำคม 2560   
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2.3.4.2  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 2560 มีจ ำนวน 5 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 2 คน และ 
ปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTES ในปี 2558 - 2560 เป็นดังนี้                                                                                                                              

                                                                                                                                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560* 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 523 569 439 
รำยได้รวม 532 576 440 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  521 555 428 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 11 21 12 

 
           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 422 383 484 
หนี้สินรวม 202 142 231 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 220 241 253 

 * ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 
 

2.3.4.3 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 และ ได้เข้ำจดทะเบียนและเริ่มซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 
พฤษภำคม 2558 เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัทในอนำคต ซ่ึงตำมข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2560 บริษัท GPSC มีทุนจด
ทะเบียน 14,983.01 ล้ำนบำท และเป็นทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วทั้งหมด 14,983.01 ล้ำนบำท โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลังกำรเข้ำ
ตลำด 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 883 เมกะวัตต์ ก ำลังผลิตไอน้ ำ
ประมำณ 242 ตันต่อชั่วโมง โดย ณ ส้ินปี 2560 GPSC มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำรวมทั้งส้ิน 1,922 เมกะวัตต์ ก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 1,582 ตัน
ต่อช่ัวโมง และมีก ำลังกำรผลิตน้ ำเย็นรวมประมำณ 12,000 ตันควำมเย็น และน้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมรวมประมำณ 2,080 
ลูกบำศก์เมตรต่อช่ัวโมง 

(2)  ควำมก้ำวหน้ำ 
 บริษัท GPSC ได้ด ำเนินงำนตำมแผนกำรโอนทรัพย์สินทำงด้ำนธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่ม ปตท. เข้ำมำในกำรดูแลของบริษัท 

โดย GPSC ได้รับโอนบริษัท CHPP , BIC, TSR, NNEG, RPCL, NSC  และ NL1PC  จำกกลุ่ม ปตท. แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2557 โดย
ปัจจุบัน บริษัทแสวงหำโอกำสลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้  GPSC ยังมีกำรศึกษำกำรลงทุนธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้ำ ได้แก่ ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงำนไฟฟ้ำและแบตเตอรี่ เพื่อประยุกต์ระบบกักเก็บพลังงำนเพื่อใช้ร่วมกับ
โรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และเพื่อให้ระบบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมี
ควำมมั่นคง สม่ ำเสมอมำกขึ้น    

(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 - โรงไฟฟ้ำตำมโครงกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent Power Producer : IPP) จ ำหน่ำย

ไฟฟ้ำที่ผลิตได้ทั้งหมด จ ำนวน 700 MW ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) อำยุ
สัญญำ 25 ปีนับจำก COD เมื่อวันที่  15 สิงหำคม 2543 โดยมีข้อตกลงที่  กฟผ . จะต้องช ำระค่ำควำมพร้อมจ่ำยพลังไฟฟ้ำ 
(Availability Payment) ในจ ำนวนที่ตกลงกันเพื่อให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยคงที่ ภำระหนี้สิน ผลตอบแทน และจ่ำยค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ 
(Energy Payment) ตำมสูตรค ำนวณที่ระบุไว้ตำมสัญญำ 

        สำขำระยอง - โรงผลิตสำธำรณูปกำร ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน้ ำ และน้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม โดยจ ำหน่ำยไอน้ ำ
ให้กับลูกค้ำโรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ด้วยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวน 714.75 Ton/Hr  และปริมำณส ำรอง 268.7 Ton/Hr 
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำโรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท . และลูกค้ำอื่นๆ ด้วยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวน 250.76 MW 
นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรรักษำสมดุลของกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ ในกรณีที่ลูกค้ำอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำรใช้ไอน้ ำสูง ส่งผลให้
โรงผลิตสำธำรณูปกำรระยองเพิ่มอัตรำกำรผลิตไฟฟ้ำให้สูงขึ้น โดยไฟฟ้ำดังกล่ำวจะจัดจ ำหน่ำยให้แก่ กฟผ.ภำยใต้สัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กในรูปแบบ Non-firm ส ำหรับ CUP-1 ประมำณ 40 MW ตั้งแต่กันยำยน 2553 และ CUP-2 ประมำณ 
60 MW ตั้งแต่มกรำคม 2552 
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 (5)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท GPSC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจ ำนวน 12 คน โดยเป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 3 คน นอกจำกนี้ 

ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ  GPSC  รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่ของ GPSC 

(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท GPSC ปี 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี้ 

                       หน่วย : ล้ำนบำท 
งบรวม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร1)  21,758  20,037 19,325  
รำยได้รวม  23,266 21,691 21,187  
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  21,377  18,819 17,847  
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ  1,889  2,872  3,340 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ ส่วนของบรษิัทใหญ ่  1,906  2,700  3,175 

             หน่วย : ล้ำนบำท 
งบรวม ปี 2558 2) ปี 2559 ปี 2560 

 สินทรัพย์รวม  55,983 58,028  59,968 
หนี้สินรวม  18,855 19,274  19,594  
ส่วนของผู้ถือหุน้  37,128  38,754  40,374 

หมำยเหตุ:   1) ไม่รวมรำยได้จำกสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 2) ได้มีกำรปรับปรุงใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 

 

2.3.4.4 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) 

 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2547 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง บริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นฝ่ำยละ 50% ทุนจดทะเบียน 1 ,800 
ล้ำนบำท เพื่อรับผิดชอบกำรก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำรศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลำงด้ำน
พลังงำนของประเทศ และวำงเป้ำหมำยในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทั้งด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมให้เป็นอำคำรต้นแบบ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน ที่สำมำรถอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืน ยึดมั่นแนวคิดในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ ควบคู่
กับกำรสร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิตที่ดี ท ำให้คน สังคม และส่ิงแวดล้อมด ำรงอยู่และเติบโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน 

 (1)  กำรให้บริกำร 
 1.1) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ให้บริกำรพื้นที่ส ำนักงำน ดังนี้ 
        เลขที่ 555/1 , 555/2 และ 555/3  ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร 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 ตั้งแต่ 2553 – 2582 

 อำคำร A :  เป็นอำคำรสูง 36 ช้ัน ขนำดพื้นที่เช่ำ 88,266 ตร.ม. ใช้เป็นส ำนักงำนของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. 

 อำคำร B : เป็นอำคำรสูง 26 ช้ัน ขนำดพื้นที่เช่ำ 42,428 ตร.ม. ใช้เป็นส ำนักงำนของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. และกระทรวงพลังงำน 
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 อำคำร C : เป็นอำคำรสูง 8 ช้ัน เชื่อมระหว่ำงอำคำร A และ B ส ำหรับใช้เป็นพื้นที่ให้บริกำร
ธุรกิจและนันทนำกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่หน่วยงำนและ
ส ำนักงำนต่ำงๆ ที่อยู่ภำยในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อย่ำงครบวงจร เช่น 
ธนำคำร ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ศูนย์ประชุม สถำนที่ออกก ำลังกำย (Fitness Center) 
เป็นต้น 

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

(2) กำรบรหิำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  มีจ ำนวน 8 ท่ำน  เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 

จ ำนวน 4 ท่ำน และ ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรใหญ่ด้วย  

(3) ผลกำรด ำเนินงำนของ EnCo ในปี 2558 – ปี 2560 เป็นดงันี ้

                                                                                                                             หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,413.01 1,639.62 1,788.16 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  1,164.59 1,303.96 1,416.61 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 248.42 335.66 371.55 

          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

สินทรัพย์รวม 5,918.06 5,740.39 5,227.34 
หนี้สินรวม 3,808.26 3,441.32 2,640.14 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,109.80 2,299.07 2,587.20 
 * ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 

 
2.3.4.5 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 2560 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
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เพิ่มเติม ส่วนไอน้ ำที่เหลือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรผลิตน้ ำเย็น (Chilled Water) เพื่อใช้ในระบบปรับอำกำศ จึงเป็นกำรใช้
พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ และเป็นกำรลดมลภำวะทำงอำกำศ 

- บริษัท DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดังนี้ 
 โรงไฟฟ้ำ Cogeneration มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบ Combined Cycle รวมประมำณ 95 เมกะวัตต์ (MW)  
 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 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผู้บริหำรจำกปตท. 

จ ำนวน 2 คน นอกจำกนี้ ปตท.ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย 
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(6) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั DCAP ในปี 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี ้ 
                                หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 
รำยได้รวม 2,919  2,626 2,584 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 2,699  2,321 2,303 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 220  305 281 

หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2558 

(Unaudited) 

ปี 2559 ปี 2560* 
สินทรัพย์รวม 3,935  3,725 3,589 
หนี้สินรวม 1,896  1,425 1,069 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,039 2,300 2,521 

    * ข้อมูลปี 2560  เป็นข้อมูล Unaudited 
  

2.3.4.6 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 2560 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 ทัง้หมด 

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 2560 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน โดย เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. 
จ ำนวน 2 คน  

(4)  กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท TP ในปี 2558 – ปี 2560 เป็นดังนี้  

            
 
               หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน/1 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รำยได้รวม 4,924 4,269 4,150 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 4,442 3,709 3,644 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 482  560 506 

 

         หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน/1 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 5,566  5,262 5,071 
หนี้สินรวม 887  685 675 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,679  4,577 4,396 

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

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้นของ
บริษัท 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2559 
 (ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภัณฑ์ก๊ำซฯ บมจ. ปตท.   468,792.56 22.78 367,696.92 21.17 356,916.23 17.45 
 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 12,948.33 0.63 10,362.45 0.60 9,527.70 0.47 
 บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00          7,966.37 0.39 7,343.61 0.42 9,815.40 0.48 

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

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ  489,707.26 23.80  385,481.40   22.20  376,321.57 18.40 
2. ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน บมจ. ปตท.   643,755.90 31.28 550,266.24 31.68 604,353.66 29.55 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 10,349.48 0.51 8,650.59 0.50 8,727.69 0.43 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 183,336.31 8.91 117,599.77 6.77 202,561.27 9.91 

 PTT International Trading London Limited (PTTT 
LDN) 

100.00 - - - - 31,462.80 1.54 

 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 32,852.68 1.60 20,315.68 1.17 25,501.09 1.25 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 49.10 140,262.71 6.82 112,309.11 6.46 149,568.69 7.31 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC) 38.51 110,141.22 5.35 93,424.70 5.38 100,292.75 4.90 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 6,396.54 0.31 7,036.15 0.40 9,104.02 0.45 

 บจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (PTTOR) 100.00 50,138.95 2.44 45,496.69 2.62 45,251.57 2.21 

 รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น  ามัน  1,177,233.79 57.22  955,098.93   54.98  1,176,823.54 57.55 
 

 

              หมำยเหตุ : * รำยได้ของปตท. และบริษัทย่อย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก
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2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ.ปตท.   15,647.43 0.76 20,041.99 1.15 22,486.43 1.10 
 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 120,598.30 5.86 110,974.12 6.39 218,118.80 10.67 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 49.10 15,174.03 0.74 23,639.62 1.36 26,835.75 1.31 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC) 38.51 50,773.08 2.47 48,387.04 2.79 57,607.06 2.82 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง (PTTPM1/)  - 75,349.14 3.66 71,598.25 4.12 - - 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 30,185.37 1.47 44,198.35 2.54 59,722.95 2.92 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  307,727.35 14.96 318,839.37   18.35  384,770.99 18.82 
4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส (PTTER2/) 100.00 13,632.79 0.66 15,994.85 0.92 - - 

 บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM2/) 100.00 - - - - 19,250.09 0.94 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  13,632.79 0.66  15,994.85   0.92  19,250.09 0.94 
5. รำยได้สำธำรณูปโภค บมจ.ปตท.  - - - - 1.32 - 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 49.10 980.26 0.05 3,316.62 0.19 4,557.83 0.22 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC) 38.51 3,183.68 0.15 3,082.00 0.18 2,716.64 0.13 

 บมจ.โกลบอล เพำเวอร ์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 13,698.17 0.67 10,283.76 0.59 8,884.50 0.43 

 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 11.95 - - - - - 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  17,874.06 0.87  16,682.38   0.96  16,160.29 0.78 

 
หมำยเหตุ :  * รำยไดข้องปตท. และบริษัทย่อย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก 
1/  เมื่อวันท่ี 3 กรกฎำคม 2560 ปตท. ได้ขำยเงินลงทุนท้ังหมดใน PTTPL และ PTTPM ให้แก ่PTTGC 

                      2/  เมื่อวันท่ี 1 มิถุนำยน 2560 PTTER ไดข้ำยเงินลงทุนท้ังหมดยกเว้น East Mediterranean Gas Company S.A.E (EMG) ให้แก่ PTTGM   
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    2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบรษิัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 
 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
6. รำยได้จำกธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.   5,499.12 0.27 6,307.00 0.36 7,896.21 0.39 

 บจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (PTTOR)  100.00 4,833.04 0.23 5,127.76 0.30 5,120.13 0.25 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 105.72 - 338.92 0.02 623.20 0.03 

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  10,437.88 0.50  11,773.68   0.68   13,639.54   0.67  
7. รำยได้จำกกำรให้บริกำร   บมจ.ปตท.  28.33 - 36.90 - 32.16 - 

 บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 4,044.20 0.20 2,345.22 0.14 2,626.92 0.13 

 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล (PTTGC/) 48.89 2,804.83 0.14 6,350.31 0.37 1,614.36 0.08 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 49.10 (133.00) (0.01) 427.37 0.02 387.95 0.02 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC) 38.51 517.07 0.03 591.68 0.03 543.36 0.03 

 บจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (PTTOR)  100.00 564.52 0.03 493.11 0.03 464.30 0.02 

 บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL3/) 20.00 262.48 0.01 50.33 - 84.31 - 

 บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล ( PTT TANK) 100.00 715.82 0.03 756.29 0.04 727.46 0.04 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์(PTTPL1/) 50.00 133.32 - 126.93 0.01 - - 

 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์  (PTTES) 40.00 57.80 - 46.29 - 14.94 - 

 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 243.84 0.01 291.17 0.02 282.13 0.01 

 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA ) 25.00 6.94 - 118.63 0.01 114.39 0.01 

 PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 100.00 2.46 - 8.87 - 6.28 - 

รวมรายได้จากการให้บริการ   9,248.61   0.44   11,643.10   0.67   6,898.56   0.34  
            หมำยเหตุ :  * รำยได้ของปตท. และบริษัทย่อย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก 
           1/  เมื่อวันท่ี 3 กรกฎำคม 2560 ปตท. ได้ขำยเงินลงทุนท้ังหมดใน PTTPL และ PTTPM ให้แก ่PTTGC 

                               3/  ช่ือเดิม: บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT)     
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2.4  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 
  

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

8. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ บมจ. ปตท.  1.99 - 137.87 0.01 146.15 0.01 

 PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  100.00 228.37 0.01 - - - - 

 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA ) 25.00 4.44 - 4.71 - 5.58 - 

 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล (PTTGC) 48.89 - - 134.70 0.01 - - 

 บมจ.โกลบอล เพำเวอร์  ซินเนอร์ยี่ (GPSC) 22.58 - - - - 591.73 0.03 
 บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL3/) 20.00 - - 11.30 - - - 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 - - 2,937.85 0.17 988.45 0.05 

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

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC) 38.51 178.36 0.01 105.90 - 125.49 0.01 

 PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) 100.00 - - - - 0.09 - 

รวมรายได้จากการให้บริการ   1,049.83  0.05 3,332.33 0.19 1,857.49 0.10 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  2,026,911.57 98.50 1,718,846.04   98.95 1,995,722.07 97.60 

9. อ่ืนๆ         

   9.1 รำยได้อ่ืนๆ   30,784.17 1.50 9,682.65 0.56 28,268.51 1.38 

   9.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  (5,992.73) (0.29) 4,472.68 0.25 13,650.64 0.66 

รวมรายได้อ่ืน  24,791.44 1.21 14,155.33 0.81 41,919.15 2.04 

10. ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  6,031.70 0.29  4,143.21   0.24  7,310.42   0.36  

รวมรายได้  2,057,734.71  100.00  1,737,144.58   100.00 2,044,951.64   100.00  
    

            หมำยเหตุ : * รำยไดข้องปตท. และบริษัทย่อย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก 
                                 3/  ช่ือเดิม: บจ.พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT) 
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2.5  ภาวะอุตสาหกรรม        

2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจส ารวจและผลิตและก๊าซธรรมชาติ  

2.5.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  

 ณ ส้ินปี 2559 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย เป็นดังนี้ 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต : bcf) 

น  ามันดิบ 
(ล้านบาร์เรล : 

MMbbl) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 
(ล้านบาร์เรล : MMbbl) 

ปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว 
(Proved Reserves) 

6,830.05 178.33 171.06 

ปริมำณส ำรองที่คำดว่ำจะพบ 
(Probable Reserves) 

4,793.84 154.79 154.79 

ปริมำณส ำรองที่อำจจะพบ 
(Possible Reserves) 

2,617.22 101.88 81.70 

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 2560 มีปริมำณกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศเฉลี่ย 3,617 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงจำกปีก่อนประมำณร้อยละ 4 น้ ำมันดิบ 141,248 บำร์เรล
ต่อวัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 14 และก๊ำซธรรมชำติเหลว 98,573 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ  4 

ปริมำณกำรผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยส ำหรับปี 2549 –ปี 2560 เป็นดังนี้ 

ปี 
ก๊าซธรรมชาติ  

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
น  ามันดิบ  

(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Condensate) 
(บาร์เรลต่อวัน) 

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 4,007 148,985 89,885 

2556 4,045 149,482 91,159 

2557 4,073 138,552 94,330 

2558 3,852 152,387 95,630 
2559 3,777 163,527 94,749 

2560 3,617 141,248 98,573 

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 2560 กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 4,720 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต) 
(คิดเป็นสัดส่วนกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศร้อยละ 71 และ 29 ตำมล ำดับ) ปริมำณกำรจัดหำ ก๊ำซธรรมชำติ 
ของปี 2560 ลดลง 41 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉลี่ย 4,725 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลง 37 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ภำพรวมของกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง เนื่องจำกมีควำม
ต้องกำรใช้ก๊ำซฯในกำรผลิตไฟฟ้ำที่ลดลง เนื่องจำกมีกำรน ำเชื้อเพลิงทำงเลือกอื่นเข้ำมำใช้ทดแทนมำกขึ้น  ถึงแม้ว่ำจะมีโรงไฟฟ้ำ
ใหม่ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้นในปี 2560 ก็ตำม  

ทั้งนี้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในปี 2560 ให้กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ มีดังนี้ 

 ภำคไฟฟ้ำ 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 2,734 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
ประกอบด้วยกำรจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉลี่ย 757 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ผู้ผลิตไฟฟ้ำ
อิสระ เฉลี่ย 934 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก เฉลี่ย 1,043 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใน
ภำคไฟฟ้ำลดลงจำก ปี 2559 ประมำณ 82 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3 

 ภำคอุตสำหกรรม 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 727 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจำกปริมำณจ ำหน่ำยของปี 2559 ประมำณ 12 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลจำกกำรขยำยกำรลงทุนในโครงกำรระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนขยำย ไปยังบริษัทลูกค้ำที่ใช้
ก๊ำซธรรมชำติ  ทั้งในส่วนของลูกค้ำภำคอุตสำหกรรม ลูกค้ำภำคผลิตไฟฟ้ำใช้เอง และ ลูกค้ำภำคพำณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560 ปตท. มีจ ำนวนลูกค้ำอุตสำหกรรมทั้งส้ิน 358 รำยสัญญำ 

 ภำคขนส่ง 

 ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้ภำคขนส่ง หรือ NGV ในป ี 2560 มีปริมำณเฉลี่ย 268 ล้ำนลกูบำศก์ฟุตต่อ
วัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6  ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด โดยลดลงจำกปทีี่ผ่ำนมำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเปน็ลดลง
ร้อยละ 6 (ส่วนหนึ่งเปน็ผลมำจำกรำคำน้ ำมันดบิในตลำดโลกปรับลดลง น้ ำมันเบนซินและดีเซลมีรำคำถูกลง ขณะที่ภำครัฐมี
นโยบำยลอยตัวรำคำ NGV และปรับเพิ่มค่ำคุณภำพก๊ำซฯ ส่งผลให้รำคำขำยก๊ำซฯในภำคขนส่งมีระดับรำคำที่สูงขึน้ จึงท ำให้
ผู้บริโภคกลับไปใช้น้ ำมันเบนซินและดีเซลมำกขึ้น 
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 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 

กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉลี่ย 996 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 50 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทั้งนี้ เนื่องจำก  ในปี 2560 มีกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลิตของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 6 
ให้ผลิตได้เพิ่มขึ้น 40 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่ไตรมำส 4 ของปี 2560 ซ่ึงช่วยให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้
เพิ่มขึ้นด้วยและมีกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผน ในปี 2559 ที่มีจ ำนวนวันมำกกว่ำ  

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจ าแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงระหว่างปี 2551 – ปี 2560 

                 หน่วย : ล้ำนหน่วย 
 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. พลังน  า 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 5,412 5,164 3,761 3,543 4,687 
2. ก๊าซธรรมชาต ิ 104,458 106,343 118,438 108,261 119,368 119,218 120,314 128,525 126,150 121,044 
3. น  ามันเตาและดีเซล 1,012 494 600 1,331 1,364 1,417 1,668 922 492 332 
4. ถ่านหิน 30,838 29,808 29,764 31,712 34,583 35,352 37,572 34,582 37,107 35,732 
5. กระแสไฟฟ้าน าเข้า  2,784 2,451 7,254 10,774 10,527 12,572 12,260 14,414 19,825 24,427 

Renewable energy และอื่นๆ 2,178 2,296 3,426 4,077 5,211 7,234 9,046 9,985 12,450 14,846 
รวม 148,221  148,358  164,829  164,090  179,484  181,205  186,024  192,189  199,567  201,068  

อัตราการขยายตัว  (ร้อยละ) 0.8 0.1 11.1 -0.4 9.4 1.0 2.7 3.3 3.8 0.8 

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

ส ำหรับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในอนำคตนั้น คำดกำรณ์ได้ว่ำควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
ของภำคกำรผลิตไฟฟ้ำในระยะยำว จะสอดคล้องกับแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือแผน 
PDP 2015 โดยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตำมมติกำรประชุม คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน
แห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2558 ที่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผน PDP 2015 ที่น ำเสนอมำ ทั้งนี้ส ำหรับแผน PDP 2015 นี้ 
เป็นครั้งแรกในกำรจัดท ำแผน PDP ที่จัดท ำแผนให้เกิดบูรณำกำรร่วมกันกับแผนพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงำน (Energy Efficiency Plan : EEP) ซ่ึงกำรจัดท ำแผน
ดังกล่ำวได้ยึดหลัก 3 ข้อ คือ 1. ด้ำนควำมมั่นคงทำงพลังงำน (Security) โดยมีเป้ำหมำยที่จะต้องจัดหำไฟฟ้ำให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้ รวมถึงมีกำรใช้เช้ือเพลิงที่หลำกหลำยเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมำกเกินไป 2. ด้ำน
เศรษฐกิจ (Economy) ให้ค่ำไฟฟ้ำมีควำมเหมำะสมและใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ 3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Ecology) ที่ต้องลด
ผลกระทบที่เกิดกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน โดยในกำรจัดท ำแผน PDP 2015 นี้จะจัดท ำให้สอดคล้องกับ กรอบแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 และ ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ประมำณกำรกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ระยะยำวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี รวมถึงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐเพื่อรองรับกำรเติบโตของประชำกร และกำรเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมของประชำกร จำกที่กำรจัดท ำแผน PDP 2015 นี้เป็นกำรจัดท ำแผนรวมเข้ำกับแผนพลังงำนในระยะยำวแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น แผน PDP 2015 จึงได้ผนวกผลที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี ซ่ึงคำดว่ำ
จะสำมำรถลดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำลงได้ถึง 89,672 ล้ำนหน่วย (GWh) ในปี 2579 และส ำหรับแผนอนุรักษ์พลังงำนนั้นมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่ถ่ำยทอดลงสู่ 4 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ อุตสำหกรรม อำคำรธุรกิจ ที่อยู่อำศัย และภำครัฐ โดยมี
ตัวอย่ำงของมำตรกำร อำทิ กำรทยอยลดกำรอุดหนุนรำคำพลังงำน มำตรกำรทำงภำษี และ มำตรกำรด้ำนกำรเงินเพื่อส่งเสริมกำร

http://www.nepo.go.th/
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ลงทุนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรใช้พลังงำนในอำคำร (Building Code) รวมถึงเร่งรัดกำรรณรงค์ด้ำน
พฤติกรรมกำรใช้พลังงำนและกำรปลูกจิตส ำนึก และได้เน้นกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนภำยใต้เป้ำหมำยของแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทน 20 ปี ซ่ึงเน้นกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้ได้เต็มตำมศักยภำพที่มีในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะมีกำรผลิตส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวลและก๊ำซชีวภำพเพื่อสร้ำงประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน เช่น ขยะ 500 MW และ ชีวมวลแบ่งเป็น 
2,500 MW จำกศักยภำพเช้ือเพลิงชีวมวลที่มีเหลืออยู่ในปัจจุบัน และ 1,500 MW จำกนโยบำย Zoning ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงพลังงำนทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอำทิตย์ ซ่ึงจะมีต้นทุนแข่งขันกับ LNG ได้ในอนำคต พร้อมขยำยระบบส่งและ
ระบบจ ำหน่ำยของ 3 กำรไฟฟ้ำ (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) เพื่อรองรับกำรส่งเสริมพลังงำนทดแทนเป็นรำยพื้นที่ ตลอดจนพัฒนำ
ระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนและเพิ่มคุณภำพของไฟฟ้ำที่ประชำชนจะ
ได้รับ 

เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับ แผน PDP 2015 กระทรวงพลังงำนจึงได้จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติ
ระยะยำว พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน Gas Plan 2015) ซ่ึง เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558  ครม. มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. เมื่อวันที่ 17 
กันยำยน 2558 ที่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำม แผน Gas Plan 2015 โดยส ำหรับแผน Gas Plan 2015 ในกรณีฐำน (Base case) ตำมที่ 
ครม. เห็นชอบนั้น กระทรวงพลังงำนมีแผนลดกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับผลิตไฟฟ้ำลง โดยในปี 2579 จะมีสัดส่วนของกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงเหลือประมำณร้อยละ 37 (สอดคล้องกับแผน PDP 2015) ต่อมำกำรประชุม กพช. เมื่อวันที่ 
30 พฤษภำคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกำรประมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ของแผน Gas Plan 2015 จำกกรณี
ฐำน (Base Case) เป็นกรณีฐำนใหม่ (New Base Case) และ ต่อมำ กพช. เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 ที่ประชุม กพช. มีมติรับทรำบ
กำรปรับประมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีฐำนใหม่ ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (New Base Case Rev#2) เพื่อให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ โดยควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติในระยะยำวจะปรับเพิ่ม
สูงขึ้น จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินตำมแผน PDP 2015 อำจไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จได้ตำมก ำหนดเวลำ รวมถึงกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน AEDP และแผน EEP นั้นมีแนวโน้มที่จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยทั้งหมด จำกสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปภำครัฐจึงได้พิจำรณำหำแนวทำงผลิตไฟฟ้ำทดแทนส่วนที่ไม่เป็นไปตำมแผน PDP 2015  โดยมีปัจจัยในกำร
พิจำรณำในหลำยมิติประกอบกัน ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนควำมมั่นคงในกำรจัดหำเช้ือเพลิง ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำร
รองรับกำรจัดหำและจัดส่งเชื้อเพลิง ต้นทุนของเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็นพลังงำนตั้งต้นส ำหรับผลิตไฟฟ้ำที่จะไม่ส่งผลให้ต้นทุนกำร
ผลิตไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและกระทบต่อภำคประชำชน กำรยอมรับของ
ประชำชน รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภำวะแวดล้อม พบว่ำในปัจจุบันก๊ำซธรรมชำติจะเป็นเช้ือเพลิงส ำหรับผลิตไฟฟ้ำที่
เหมำะสมที่สุด จำกที่ประเทศมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมพร้อม โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับส่งเชื้อเพลิงไปยัง
โรงไฟฟ้ำที่ส ำคัญ ประชำชนให้ควำมยอมรับมำกกว่ำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน รวมถึงเป็นเช้ือเพลิงที่สะอำดส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สภำวะแวดล้อมต่ ำ ประกอบกับในช่วงปลำยปี 2558 ที่ผ่ำนมำ เกิดวิกฤตกำรณ์รำคำน้ ำมันโลกตกต่ ำ ซ่ึงส่งผลให้รำคำก๊ำซ
ธรรมชำติทั้งในประเทศและในตลำดโลกมีรำคำลดลงจนอยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้กับกำรผลิตไฟฟ้ำโดยใช้ถ่ำนหิน ดังนั้น  
กระทรวงพลังงำนจึงได้ปรับกำรคำดกำรณ์ใหม่ โดยคำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มสูงขึ้นในกำรน ำมำใช้ผลิตไฟฟ้ำ 
เพื่อทดแทนส่วนที่ไม่เป็นไปตำมแผน  ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติตำมแผน Gas Plan 2015 ในกรณีฐำน ที่เดิม
คำดกำรณ์ว่ำช่วงท้ำยแผน (ปี 2579) จะมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอยู่ที่ประมำณ 4,344 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัด ปรับเพิ่มขึ้น
เป็น 5,062 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ตำมกรณีฐำนใหม่ ปรับปรุง ครั้งที่ 2  

 

2.5.1.3 การปรับโครงสร้างบรหิารกิจการพลังงาน      

รัฐบำลมีนโยบำยให้มีกำรปรับโครงสร้ำงบริหำรกิจกำรพลังงำนให้เหมำะสม โดยแยกงำนนโยบำยงำนก ำกับดูแล
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน และกำรประกอบกิจกำรพลังงำนออกจำกกัน ให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำนครอบคลุมทั้งกิจกำร
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ไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพ ม่ันคง มีปริมำณเพียงพอ และให้มีกำรจัดตั้งองค์กรก ำกับดูแลอิสระ คือ คณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำน เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำนของประเทศ โดยมีหน้ำที่ป้องกันกำรใช้อ ำนำจผูกขำดโดยมิชอบ และคุ้มครอง
ผู้ใช้พลังงำนและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 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 ำมันรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง มีก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันรวมกันทั้งส้ินประมำณ 1,232,000 
บำร์เรลต่อวัน (รวมก ำลังกำรผลิตของหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ PTTGC จ ำนวน 135,000 บำร์เรลต่อวัน) โดยปี 2560 โรง
กล่ันน้ ำมันมีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจริงรวมกันจ ำนวน 1,052,436 บำร์เรลต่อวัน (โดยได้รวมกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
จำกโรงแยกก๊ำซฯ และโรงงำนปิโตรเคมีแล้ว) 

ประเทศไทยผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูปแยกเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 
          หน่วย : บำร์เรลต่อวัน 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
น้ ำมันเบนซิน 154,440 156,424 163,130 
น้ ำมันดีเซล 467,515 441,504 463,578 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 129,988 120,618 128,111 
น้ ำมันเตำ 98,125 97,044 100,975 
น้ ำมันก๊ำด 23,230 38,082 33,845 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 148,388 152,120 162,798 
รวม 1,021,685 1,005,792 1,052,436 

   ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน  
กำรขนส่งน้ ำมันดิบในประเทศไทยสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งทำงรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ ำมัน กำรขนส่งน้ ำมันดิบจำกต่ำงประเทศจะใช้เรือขนส่งตำมท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ตลอดแนวชำยฝั่งทะเลของ
ประเทศ ขณะที่กำรขนส่งน้ ำมันดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทำงรถไฟ โดยที่น้ ำมันดิบจะถูกขนส่งไปยังโรงกลั่นน้ ำมัน
ทั้ง 6 แห่งเพื่อกล่ันเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทำง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และ
ท่อส่งน้ ำมัน ปัจจุบันกำรขนส่งน้ ำมันทำงท่อส่งน้ ำมันแม้จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปริมำณกำรใช้ไม่มำกนักเมื่อเปรียบเทียบกับกำร
ขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจำกท่อขนส่งน้ ำมันไม่ได้มีกำรเชื่อมต่อกับโรงกลั่นน้ ำมันทุกแห่ง โรงกลั่นน้ ำมันส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ที่ภำคตะวันออกและภำคกลำงของประเทศซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีควำมต้องกำรใช้น้ ำมันสูงกว่ำภำคอื่นๆ ของประเทศ 

 

2.5.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายน  ามนั 

ประเทศไทยมีผูค้้ำน้ ำมันทีจ่ดทะเบียนเป็นผูค้้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 รวม 47 รำย (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560) ในปี 2560 มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันทั้งประเทศรวม 50,699 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 1.9 โดยผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนกำรใช้มำกทีสุ่ดคือ น้ ำมันดเีซล รองลงมำได้แก่ น้ ำมันเบนซิน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น้ ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบิน 
และน้ ำมันเตำ ตำมล ำดับ 
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กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันในประเทศไทยเป็นตลำดเสรี มีกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่องตำมกลไกตลำดทั้งด้ำนรำคำ กำร
พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรบริหำรต้นทุนในห่วงโซ่อุปทำน ตลอดจนกำรพัฒนำรูปแบบทำงธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่ม
รำยได้ ปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมบำงส่วนมีกำรเปลี่ยนไปใช้พลังงำนอื่นที่มีรำคำถูกกว่ำน้ ำมัน เช่น ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหิน 
เป็นต้น แต่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของประเทศในภำพรวมยังมีกำรเติบโตดังที่กล่ำวไปแล้ว 

ตำรำงที่ 1 ปริมำณกำรใช้น้ ำมันของประเทศปี 2558 - 2560 
                    หน่วย : ล้ำนลิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมำ: กรมธุรกิจพลังงำน  

/1   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
 

โครงสร้างราคาน  ามัน  

โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รำคำขำยส่งหน้ำโรงกล่ัน และรำคำขำยปลีก ในส่วนของรำคำขำย
ส่งหน้ำโรงกลั่น ประกอบด้วย รำคำ ณ โรงกลั่น ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน และภำษีมูลค่ำเพิ่ม และในส่วนของรำคำขำยปลีก ประกอบด้วย รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น ค่ำกำรตลำด และ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

จำกกำรที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น ำเข้ำน้ ำมันจำกต่ำงประเทศในรูปของน้ ำมันดิบเป็นส่วนใหญ่ และน้ ำมัน
ส ำเร็จรูปบำงส่วน ประกอบกับกำรค้ำน้ ำมันเป็นไปอย่ำงเสรี ดังนั้น กำรก ำหนดรำคำน้ ำมัน ณ โรงกลั่นจึงอ้ำงอิงกับรำคำน้ ำมัน
ส ำเร็จรูปในตลำดโลกตำมหลักกำรเทียบเท่ำกำรน ำเข้ำ (Import Parity) ซ่ึงภำครัฐเป็นผู้ก ำหนดหลักกำรดังกล่ำว  นอกจำกนี้ยัง
ขึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ (หรือค่ำเงินบำท) ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อกำรค ำนวณต้นทุนตำมหลักกำร
เทียบเท่ำกำรน ำเข้ำ 

ในส่วนของภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล ภำษีมูลค่ำเพิ่ม กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน ภำครัฐเป็นผู้ก ำหนดอัตรำกำรจัดเก็บซ่ึงแตกต่ำงกันไปส ำหรับน้ ำมันเช้ือเพลิงแต่ละชนิด และถือเป็นควำม
รับผิดชอบของผู้ผลิตในกำรน ำส่งภำษี และกองทุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับภำครัฐตำมอัตรำที่ก ำหนด  

 จำกกำรที่รำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกมีควำมเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำด ประกอบกับรัฐบำลได้ก ำหนด
อัตรำกำรจัดเก็บต่ำงกันส ำหรับน้ ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ส่งผลให้มีกำรปรับรำคำขำยปลีกน้ ำมันอย่ำงต่อเนื่อง โครงสร้ำงรำคำ
น้ ำมัน ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 ปรำกฏตำมตำรำงที่ 2 
 
 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 8,166 7,735 7,607 
น้ ำมันเบนซิน 9,633 10,608 10,972 
น้ ำมันก๊ำด 10 10 9 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 6,033 6,468 6,743 
น้ ำมันดีเซล 21,926 22,663 23,265 
น้ ำมันเตำ 2,043 2,257 2,103 
รวม 47,811 49,741 50,699 
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ตำรำงที่ 2 โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 
                                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 16.7213 17.4049 17.6339 18.5353 22.7578 17.4326 

ภำษีสรรพสำมิต 6.5000 5.8500 5.8500 5.2000 0.9750 5.8500 
ภำษีเทศบำล  0.6500 0.5850 0.5850 0.5200 0.0975 0.5850 
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  6.3100 0.3500 0.3500 -3.0000 -9.3500 0.0100 
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 30.4313 24.4399 24.6689 21.5053 14.7303 24.1276 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  2.1302 1.7108 1.7268 1.5054 1.0311 1.6889 
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 32.5615 26.1507 26.3957 23.0107 15.7614 25.8165 

ค่ำกำรตลำด 2.6154 1.7096 1.7330 2.5508 4.7463 1.2836 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  0.1831 0.1197 0.1213 0.1786 0.3322 0.0899 
ราคาขายปลีก 35.36 27.98 28.25 25.74 20.84 27.19 
ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
หมำยเหตุ :       - รำคำ ณ โรงกลั่น อ้ำงอิงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกตำมหลักกำรเทียบเท่ำกำรน ำเข้ำ 

                    - ภำษีและกองทุน ภำครัฐเป็นผู้ก ำหนด         
 

2.5.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

 ในปี 2560 ประเทศไทยมีควำมตอ้งกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ปริมำณ  4,108 ล้ำนกิโลกรมั ลดลงจำกปีก่อน 
ร้อยละ 1.65 โดยเป็นกำรใช้ลดลงเฉพำะในภำคกำรขนส่งเท่ำนัน้ ส่วนภำคครัวเรือนและภำคอตุสำหกรรมยังคงมีกำรเตบิโต 
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.)  

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 มีมติเห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG เต็มรูปแบบ โดยเริม่ให้มีผลบังคบัใช้
ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 โดยยกเลิกกำรควบคุมรำคำและปริมำณของทุกแหลง่ผลิตและจัดหำ เปดิเสรีกำรน ำเข้ำและส่งออกโดย
สมบูรณ์ รวมถึงยกเลิกกำรประกำศรำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกล่ันและรำคำขำยส่ง ณ คลังก๊ำซ โดยจะเริม่ด ำเนินกำรเมื่อตลำดมคีวำม
พร้อมด้ำนกำรแข่งขนัทัง้ในส่วนกำรผลิตและจัดหำ ไม่เกิดกำรสมยอมในกำรตั้งรำคำ ภำยใต้กำรพิจำรณำของกรมธุรกิจพลังงำน 
(ธพ.) 

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรหิำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวนัที่ 20 ตุลำคม 2560 มีมติเหน็ชอบกำรปรับปรุง
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยกำรปรับปรงุหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำก๊ำซ LPG ณ โรง
กล่ัน จำกเดิมที่รำคำก๊ำซ LPG ณ โรงกล่ัน ส ำหรับภำคเช้ือเพลงิถูกค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ Import Parity จำกกำรอ้ำงอิงรำคำ
น ำเข้ำ CP + X โดย CP (Contract Price) คือ รำคำประกำศเปโตรมิน ณ รำสทำนูรำ ซำอุดีอำระเบีย ด้วยสัดส่วนระหว่ำงโพรเพน
และบิวเทน 50:50 ณ เดือนที่ค ำนวณรำคำ และ X คือ ค่ำใช้จำ่ยด ำเนินกำรน ำเข้ำ ซ่ึงประกอบด้วยค่ำขนส่ง (จำกรำสทำนูรำ 
ประเทศซำอุดีอำระเบีย มำยังศรรีำชำ ประเทศไทย) ค่ำประกันภัย ค่ำกำรสูญเสีย และค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเข้ำอ่ืนๆ เปลี่ยนเปน็
อ้ำงอิงด้วยรำคำ LPG Cargo จำกข้อมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf ) ของ Platts เฉลี่ยรำยสัปดำห์แทน เนื่องจำกรำคำ LPG 
Cargo มีกำรประกำศเปน็รำยวัน ซ่ึงสำมำรถสะท้อนภำวะกำรซ้ือขำยในตลำดจร (Spot Market) ได้รวดเร็วขึ้น ขณะทีใ่นระยะยำว 
รำคำ LPG Cargo ก็ยังมีกำรเคลื่อนไหวสอดคล้องกับรำคำ CP ด้วยเช่นกัน  
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โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1)   รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น ประกอบด้วย 
 -  รำคำ ณ โรงกล่ัน  
 -  ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(2)   รำคำขำยปลีก ประกอบด้วย 
 -  รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 
 -      ค่ำกำรตลำด และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 
 

ตำรำงที่ 3 โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 
             

 
บำท/กิโลกรัม 

ราคา ณ โรงกลั่น 19.9785 
ภำษีสรรพสำมิต 2.1700 
ภำษีเทศบำล 0.2170 
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  -6.3525 
รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 16.0130 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  1.1209 
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 17.1339 
ค่ำกำรตลำด 3.5065 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  0.2455 
ราคาขายปลีก 20.89 

 ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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2.5.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   

2.5.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงันี ้
(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 เช่น  สไตรีน โมโน เมอร์  ไวนิ ลคลอไรด์ โมโน เมอร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทำลิกบริสุทธิ์  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นต้น 

(3) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย  : เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์ที่ เกิดขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำงไปผ่ำน
กระบวนกำรต่ำงๆ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลำยในรูปของเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ  เช่น โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ โพลิสไตรีน หรือวัตถุสังเครำะห์ต่ำงๆ ซ่ึงจะถูกน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐำนใน
กำรผลิตของอุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรม
ช้ินสว่นรถยนต์ และอุตสำหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น 

2.5.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมขีองประเทศไทย 
ในปี 2560 กำรผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย ขยำยตัวร้อยละ 3.4 เพิ่มขึ้นจำกปทีี่ผ่ำนมำทีข่ยำยตัวร้อยละ 2.5 

โดยควำมต้องกำรบริโภคขยำยตัวร้อยละ 4.7 นอกจำกนี้กำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหดตัวลงร้อยละ 2.2 ลดลงจำกปีก่อนที่
ขยำยตัวร้อยละ 8 ในส่วนของกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมหีดตัวลดลงจำกปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.6 เป็นหดตัวร้อยละ 1.3 
เนื่องจำกควำมผันผวนของระดับรำคำน้ ำมันดิบ ซ่ึงในภำพรวมปรับตัวในทิศทำงขำขึน้ 

หำกพิจำรณำสัดส่วนของกำรส่งออกเปรียบเทียบกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแล้ว พบว่ำ 
ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลำงและขั้นปลำย ร้อยละ 15  27 และ 52 ของกำรผลิตในแต่ละขั้นตำมล ำดับ ซ่ึง
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ 

กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                 หน่วย : พันตันต่อป ี

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2556 20,869 1,350 15,274 6,945 
2557 21,107 1,240 15,550 6,798 
2558 21,273 1,426 15,949 6,751 
2559 21,800 1,540 16,704 6,641 
25601\ 22,541 1,506 17,490 6,555 

ท่ีมำ : สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
หมำยเหตุ : 1\ Preliminary data 
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2.5.4 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจโครงสรา้งพื นฐานและบริหารความยั่งยืน  

2.5.4.1 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
  ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด จำกกำรศึกษำ
ของ International Energy Agency  ได้คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำในภูมิภำค ระหว่ำงปี 2556 – ปี 2583 ได้เพิ่มขึ้นกว่ำ 3 
เท่ำจำก 770 พันล้ำนหน่วย  (TWh)  เป็นกว่ำ 2,200  พันล้ำนหน่วย (TWh)  ทั้งนี้ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
ในภูมิภำคจะเติบโตขึ้นอีกจำกควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นของอุตสำหกรรมและกำรเติบโตของประชำกร รวมทั้งกำรรวมตัวกันของ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558  โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุปสงค์กำรใช้พลังงำนเป็นอันดับสองในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจำกประเทศอินโดนีเซีย และมีกำรพึ่งพิงกำรน ำเข้ำพลังงำนไฟฟ้ำค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
ในถูมิภำคเดียวกัน โดยก๊ำซธรรมชำติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ  นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจะแปรผันตำมอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย และจำกกำรศึกษำของสภำพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) พบว่ำเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปัจจัยหนุนจำกกำรปรับตัวดีขึ้นของ
เศรษฐกิจโลก กำรที่รัฐบำลมีแผนกำรขยำยกำรลงทุนในด้ำนต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ  
  ควำมต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวน
ประชำกรและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเป็นหลัก โดย กฟผ. จะต้องจัดให้มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวมสูงกว่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
สูงสุดเสมอ โดยควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด คอื ปริมำณไฟฟ้ำที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทั้งระบบสูงสุด ณ วันใดในหนึ่งของแต่ละปี 
เพื่อรักษำเสถียรภำพ ของระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มีควำมมั่นคง ซ่ึงควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อนโยบำย
กำรผลิตและรับซ้ือไฟฟ้ำเพิ่มของประเทศ ทั้งนี้ จำกสถิติย้อนหลังพบว่ำ ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจำก 
16,681 เมกะวัตต์ ในปี 2545 เป็น 29,618.80 เมกะวัตต์ ในปี 2559 คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.2 ต่อปี ขณะที่ก ำลัง
กำรผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นจำก 23,755 เมกะวัตต์ ในปี 2545 เป็น 42,433.25 เมกะวัตต์ ในปี 2560 คิดเป็นอัตรำเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 
ร้อยละ 3.94 ต่อปี ทั้งนี้ภำครัฐมีนโยบำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ โดยมีแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำ พ.ศ. 2558 - 2579 
(Power Development Plan: PDP2015) พร้อมทั้งจัดท ำแผนอนุรักษ์พลังงำน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และ
จัดท ำแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้สอดคล้องกัน โดย
ยึดหลัก ดังนี้  

1. ด้ำนควำมมั่นคงทำงพลังงำน (Security) ต้องจัดหำไฟฟ้ำใหเ้พียงพอตอ่ควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำ และใช้เชื้อเพลิง
หลำกหลำย รวมทั้งมีควำมเหมำะสมเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำเช้ือเพลิงชนิดใดชนดิหนึ่งมำกเกนิไป 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economy) ต้องค ำนึงถึงตน้ทุนกำรผลติไฟฟำ้ที่เหมำะสม และค ำนึงกำรใชไ้ฟฟ้ำอยำ่งมีประสิทธิภำพใน
ภำคเศรษฐกิจต่ำงๆ 

3. ด้ำนส่ิงแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบทีเ่กิดกับสิ่งแวดลอ้มและชมุชน โดยเฉพำะเป้ำหมำยในกำรลดปริมำณ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้ำ 

ในกำรจัดท ำแผน PDP2015 ต้องสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจัดท ำและประมำณกำรโดย 
สศช.  และในส่วนของกำรบูรณำกำรกับแผนพลังงำนที่เกี่ยวข้อง คำดว่ำผลกำรเพิ่มประสิทธิภำพตำมแผนอนุรักษ์พลังงำน จะ
ส่งผลให้กำรใช้ไฟฟ้ำลดลงประมำณ 89,672 ล้ำนหน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจำกนั้น ยังมีแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก เน้นกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้เต็มตำมศักยภำพในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊ำซชีวภำพ รวมถึงพลังงำนทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอำทิตย์ พร้อมขยำยระบบส่งไฟฟ้ำและระบบ
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำของ 3 กำรไฟฟ้ำ ให้รองรับกำรส่งเสริมพลังงำนทดแทนเป็นรำยพื้นที่ ตลอดจนพัฒนำระบบ Smart Grid เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน  
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2.6  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

2.6.1 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่ผ่ำนมำ ปตท . ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย รวมทั้งคุณภำพชีวิตและสุขภำพของประชำชนที่อำศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น 
ปตท. จึงได้ติดตำมตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงได้มีกำรจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมำตรกำรป้องกัน แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมพิจำรณำตำมขั้นตอน ซ่ึงจนถึงปัจจุบัน ปตท. ได้ควบคุมให้มีกำรปฏิบัติ ตลอดจนด ำเนินกำร
ติดตำมตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ เสนอต่อ สผ. รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดระยอง และส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ย่ิงไปกว่ำนั้น เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจใน
ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ และเป็นไปตำมค ำแนะน ำของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 และโรงแยกก๊ำซอีเทน ยังได้เพิ่มเติมกำรติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อ
ตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ซ่ึงจำกผลกำรติดตำม
ตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติทุกหน่วย และโรงแยกก๊ำซอีเทนตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำร พบว่ำคุณภำพ
อำกำศ คุณภำพเสียง คุณภำพน้ ำ และกำรจัดกำรกำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิต ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ำมำตรฐำนตำมที่
กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งยังได้มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตตลอดจนโครงกำรอนุรักษ์พลังงำน
อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โครงกำรระบบหมุนเวียนพลังงำนควำมร้อนเหลือทิ้งกลับคืน ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 5 และโครงกำร
ผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม ส ำหรับโรงแยกก๊ำซอีเทน โครงกำรติดตั้งหน่วยน ำก๊ำซเหลือใช้กลับคืน (Remaining Gas 
Recovery Unit : RGRU) ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ ระยอง ซ่ึง EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนอนุญำตฯ เรียบร้อยแล้ว  ซ่ึง
ปัจจุบันด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเปิดด ำเนินกำรแล้ว รวมทั้งได้มีแผนด ำเนินโครงกำรติดตั้งหน่วยแยกก๊ำซแอลพีจี (LPG 
Recovery From Ethane Separation Plant unit : LREP) เพิ่มเติมที่โรงแยกก๊ำซอีเทน ซ่ึงรำยงำน EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ แล้ว โดยมีอำยุครอบคลุมกำรด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ 2 ปี ทั้งนี้ปัจจุบันเลื่อนแผนงำนก่อสร้ำง
ออกไป โดยจะพิจำรณำควำมคุ้มทุนใหม่อีกครั้ง นอกจำกนี้ได้มีโครงกำรกำรปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหำคอขวดในกระบวนกำร
ผลิตของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 1,5 และ 6 และกำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคและระบบควบคุมมลพิษทำงอำกำศ 
โครงกำรภำยในพื้นที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง(ส่วนขยำยครั้งที่ 2) ซ่ึงขณะนี้ EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติ แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2560  โดยในส่วนแผนงำนปรับปรุงโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1, 5และ 
6 จะแล้วเสร็จภำยในปี 2561  ส่วนงำนติดตั้งหน่วยปรับปรุงคุณภำพอำกำศแบบ RTO ที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 6 และโรง
แยกอีเทน จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2563  

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 
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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
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) รวมทั้งมีกำรน ำมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร  

โดยโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่ EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม
แห่งชำติ (กก.วล.) และด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมเปิดจ่ำยก๊ำซฯ แล้ว ได้แก่โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 4 และ
โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครสวรรค์ฯ ส ำหรับโครงกำรที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จปี 2560 โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครรำชสีมำฯ (ระยะที่ 1)  โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (Midline Compressor) ส่วนโครงกำรที่ EIA ได้รับควำมเห็นชอบแล้วและปัจจุบันอยู่ระหว่ำงออกแบบ
และด ำเนินกำรก่อสร้ำง ได้แก ่โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครรำชสีมำฯ (ระยะที่ 2)  โดยในปี  2560  โครงกำรที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำก กก.วล. ได้แก่ โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติวังน้อย โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นที่ 5 
(ระยะที่ 1 และ 2) โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ วังน้อย ที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี  นอกจำกนี้ 
ได้มีกำรด ำเนินตำมแผนกำรบ ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติซ่ึงเป็นกำรขยำยอำยุกำรใช้งำนระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติเส้นที่ 1 โดยกำรปรับเปลี่ยนวัสดุหุ้มท่อ ร่วมกับกำรวำงท่อทดแทนในบำงช่วงซ่ึงประกอบด้วยโครงกำรท่อเชื่อมระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 1 จำก KP5 ถึง KP13 (ระยอง) และจำก KP47 ถึง KP53 (ชลบุรี)และจำก BV20 ถึง WK5  เป็นต้น โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่ำงน ำมำตรกำรป้องกัน แก้ไขและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมไปสู่กำร
ปฏิบัติในระยะก่อสร้ำง 

ในส่วนของโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) เพื่อเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) หรือจัดท ำรำยงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environmental Report : ER) เพื่อเสนอต่อกรมธุรกิจพลังงำน (ธพ.) ได้แก่ 
โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภำยในนิคมอุตสำหกรรม โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังลูกค้ำอุตสำหกรรมและสถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำต ิ(NGV) ต่ำงๆ เป็นต้น 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่100 

ในส่วนโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไปยังกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
ที่ได้รับควำมเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) หรือรำยงำนด้ำน
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Report : ER) แล้ว และก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงกำรท่อฯ ไปยังบริษัท เอเซียน อินซูเลเตอร์ 
จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV กัลปพฤกษ์ เนเชอรัล โครงกำรท่อฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV ของ
สมำคมขนส่งทำงบกแห่งประเทศไทย (PBS น้ ำพอง จ ำนวน 2 สถำนี) โครงกำรท่อฯ ไปยังบริษัท วันไทยอุตสำหกรรมกำรอำหำร 
จ ำกัด (โรงงำน 3) โครงกำรท่อฯ ไปยังบริษัท เอ็นจีเค เซรำมิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และโครงกำรท่อฯ ไปยังบริษัท นิคเคอิ เอ็ม
ซี อลูมินัม (ประเทศไทย) เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2560 มีโครงกำรที่ EIA หรือ ER ที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ได้แก่ โครงกำรท่อฯ ไปยัง
สถำนีบริกำร NGV ปตท. เลิศวรกมล ปิโตรเลียม โครงกำรท่อฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV สำมสำมหนึ่ง เอ็นจีวี โครงกำรท่อฯ ไป
ยังสถำนีบริกำร NGV เอ็น ที เอนเนอจี ก๊ำซ โครงกำรท่อฯไปยังสถำนีบริกำร NGV ปตท. ศรีกิจกุล โครงกำรท่อฯไปยังสถำนี
บริกำร NGV วิบูลย์พำณิชย์สิงห์บุรี โครงกำรท่อฯไปยังสถำนีบริกำร NGV ปตท. ภำนุก๊ำซ โครงกำรท่อฯไปยังสถำนีบริกำร NGV 
ไชโยเอ็นจีวี โครงกำรท่อฯไปยังสถำนีบริกำร NGV ปตท.พี.เอ็น. ปิโตรเลียม (1992) โครงกำรท่อฯไปยังสถำนีบริกำร NGV ปตท.
สีคิ้ว โครงกำรท่อฯไปยังบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อฯขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิงระหว่ำงคลังปิโตรเลียม
สุรำษฎร์ธำนี แห่งที่ 1 และ 2 และโครงกำรท่อฯภำยในนิคมเอเซียสุวรรณภูมิ 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
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อมทั้งหมดมีค่ำอยู่ในมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งหน่วยงำนของ ปตท. ที่มีท่ำเทียบ
เรือขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกคลัง ยังได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 
18001 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำต ิ

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



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่101 

อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต 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 นอกจำกนี้ มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ โดยเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำน
ท่อน้ ำมันใต้ทะเล ทั้งนี้ไดร้ับควำมเห็นชอบจำกกรมเจ้ำท่ำซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุญำต ในปี 2559 

ปัจจุบันโครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊ำซเขำบ่อยำ ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โดยถัง
เก็บก๊ำซแอลพีจี 2 ถัง ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่ม Commercial Run เมื่อปี 2557 และในส่วนของกำรขยำยท่ำเทียบเรือ และถังเก็บ
โพรเพน 1 ถัง และบิวเทน 1 ถัง ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 และคำดว่ำจะเริ่ม  Commercial Run ในปี 2560 นอกจำกนี้ ยังมี
โครงกำรภำยใต้โครงกำรข้ำงต้น ได้แก่ โครงกำรวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและวำงท่อพำรำไซลีนของคลังน้ ำมันศรีรำชำ โดยปัจจุบัน
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ในปี 2559 และคำดว่ำจะเริ่ม Commercial Run ในปี 2560 ทั้งนี้ได้มีโครงกำรเพิ่มเติมคือ โครงกำรศึกษำและ
จัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรวำงท่อผลิตภัณฑ์ขนำด 20 นิ้ว คลังน้ ำมันศรีรำชำ  ซ่ึงเป็นกำรแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊ำซ
เขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรี
รำชำ ที่ได้จัดท ำ เฉพำะส่วนของกำรวำงท่อผลิตภัณฑ์ขนำด 20 นิ้ว และระบบที่เกี่ยวข้องของคลังน้ ำมันศรีรำชำ ปัจจุบันรำยงำน
กำรเปลี่ยนแปลงฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของกรมเจ้ำท่ำ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำต 

นอกจำกนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงท่ำเทียบเรือ และคลังน้ ำมันในโครงกำรท่ำเทียบเรือขนถ่ำยน้ ำมันและก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวสุรำษฎร์ธำนี แห่งที่ 2 ซ่ึงรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) ได้รับกำร
อนุมัติแล้วในปี 2559 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงน ำมำตรกำรป้องกัน แก้ไข และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
ระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมไปสู่กำรปฏิบัติในระยะก่อสร้ำง และโครงกำรระบบท่อขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิงระหว่ำงคลังปิโตรเลียม
สุรำษฎร์ธำนีแห่งที่ 2 เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์จำกคลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนีแห่งเดิม ไปยังคลังแห่งที่ 2  ซ่ึง EIA ได้รับกำรอนุมัติ
แล้วในปี 2560 และมแีผนเริ่มก่อสร้ำงในเดือนมีนำคม 2561 

2.6.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นน  ามัน 

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรกลั่นส่วนใหญ่จะเข้ำข่ำยประเภทโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำน  EIA ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซ่ึงต้องจัดท ำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงปี 2560 ไม่มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำน EIA  แต่อย่ำงไรก็ตำมในระยะด ำเนินกำรโครงกำร 
ยังคงต้องให้ควำมส ำคัญทั้งกฎหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มำตรกำรติดตำมผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2.6.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจขยำยและพัฒนำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยโครงข่ำยระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำไอน้ ำและน้ ำเย็น โดยในขณะนี้ มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ระยะที่ 2 ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) ระยะที่ 2 นั้น รำยงำน EIA ได้รับควำมเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2558 ทั้งนี้
ต้องมีกำรจัดท ำรำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรโรงไฟฟ้ำ DCAP ระยะที่ 2 ฉบับปรับปรุง ต่อหน่วยงำนที่ออก
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ใบอนุญำต โดยปรับลดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 130 MW เป็น 70 MW เนื่องจำกข้อจ ำกัดปริมำณไฟฟ้ำขำยเข้ำระบบ และในส่วน
ของโครงกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) ได้รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้
มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 60 มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ DCAP ครั้งที่ 1/2560 มีมติไม่
ลงทุนขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยให้ลงทุนเฉพำะโรงผลิตน้ ำเย็น (Chiller Plant) เพื่อรองรับแผนขยำยท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
ซ่ึงไม่จ ำเป็นต้องขออนุมัติ EIA นอกจำกนี้ ได้มีจัดท ำโครงกำรส่วนขยำยและเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรสำธำรณูปกำร
กลำง ครั้งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC) CUP-1 ซ่ึงนั้น รำยงำน EIA ได้รับควำมเห็นชอบไปเมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 60ส ำหรับโครงกำรที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเข้ำสู่ระยะด ำเนินกำรนั้น ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมำตรกำรติดตำมตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงมีกำรติดตำมตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ำ
รำยงำนเสนอต่อ 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
ด้ำนนวัตกรรมต่อเนื่องมำถึง 7 ปี (2553-2559)  

สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวพ.) เป็นหน่วยงำนหลักของ ปตท. ที่มีหน้ำที่ด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำสนับสนุน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. และนโยบำยภำครัฐ รวมทั้งเตรียมเทคโนโลยีรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดยก ำหนดกลไกกำร
ด ำเนินงำนให้มีกระบวนกำรเช่ือมโยงกำรท ำงำนระหว่ำง สวพ. และกลุ่มธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทำงองค์กรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำได้รวดเร็ว   ทั้งนี้ สวพ. มี
โครงสร้ำงหน่วยงำนดังนี้ 

 

ฝ่ายวจิยัเทคโนโลยกีารผลติและขนสง่ปิโตรเลยีม  
(Petroleum Production and Transportation 

Technology 
Research Department)  

ฝ่ายวจิยัเทคโนโลยกีระบวนการ ปิโตรเลยีมและปิโตร
เคม ี

(Petroleum and Petrochemical Process 
Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Technology Research 

Department) 

สว่นพฒัฯเทคโนโลยเีชงิพาณชิย ์
(Technology Commercialization Development 

Division) 

สว่นพฒันาองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพงานวจิยั 
(KM & Research Capability Development  Division) 

  สว่นสนบัสนนุสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 
(Research and Technology Institute Support 

Division) 

ฝ่ายวจิยัผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลยีม และเทคโนโลยเีชือ้เพลงิทางเลอืก 

(Petroleum Products and Alternative 

 Fuel Technology Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 

ฝ่ายวจิยัพลงังานประยกุต ์
และยานยนต ์

(Energy Application  
and Automotive Research Department) 

     ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สว่นแผนงานวจิยั 

(Research Planning Division) 

 สว่นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 

สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา 
(Intellectual Property Management Division) 
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2.7.1     งานวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญของ สวพ. 

2.7.1.1    วิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม 

สืบเนื่องมำจำกกำรส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย ทั้งในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และท่อส่งก๊ำซเป็นสินทรัพย์อันส ำคัญยิ่งของ ปตท. ใน
กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้แก่ประเทศ สวพ. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำกำรตรวจประเมินและกำรยืดอำยุ
กำรใช้งำนระบบท่อ เพื่อคงสภำพท่อส่งก๊ำซฯ ให้มีประสิทธิภำพดังเดิม  โดยนอกจำกกำรพัฒนำสำรป้องกันกำรกัดกร่อนในท่อ 
สำรป้องกันกำรกัดกร่อนหน้ำแปลน และอุปกรณ์เหนี่ยวน ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำเพื่อละลำยไขในตู้ขนส่งน้ ำมัน ซ่ึงได้น ำไปใช้งำน
ที่สถำนที่จริงแล้ว ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบตรวจหำต ำแหน่งท่อใต้ดิน (Pipeline Positioning)เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนและ
ป้องกันปัญหำที่อำจเกิดกับท่อส่งก๊ำซในอนำคต 

2.7.1.2    วิจัยเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

เทคโนโลยีกระบวนกำรเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรทั้งแง่กำรใช้พลังงำน กำรเพิ่มผลผลิต 
ลดของเสีย รวมไปถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ผ่ำนมำ สวพ. ได้มีบทบำทส ำคัญในกำรวิจัยพัฒนำและ
ประเมินประสิทธิภำพของตัวเร่งปฏิกิริยำและตัวดูดซับให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำและสำมำรถประเมินเพื่อ
เลือกใช้งำนตัวเร่งปฏิกิริยำและตัวดูดซับได้อย่ำงเหมำะสม  

นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีร่วมกับบริษัทปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำและ
เพิ่มมูลค่ำให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยโครงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกระบวนกำรปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีกำรด ำเนินกำร เช่น 
งำนวิจัยกำรสังเครำะห์และขึ้นรูปพลำสติกชีวภำพ (Bio-Plastics) เพื่อสนับสนุนกำรใช้วัตถุดิบชีวภำพในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
ทดแทนปิโตรเลียม เช่น แก้วกระดำษเคลือบพลำสติกชีวภำพ หรือถุงพลำสติกชีวภำพแบบย่อยสลำยได้ 100% และต่อยอดควำม
เชี่ยวชำญในกำรพัฒนำวัสดุชีวภำพส ำหรับกำรใช้งำนทำงกำรแพทย์ เช่น แผ่นปิดแผลจำกวัสดุชีวภำพ นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยและ
พัฒนำกระบวนกำรรวมทั้งพัฒนำแบบจ ำลองกระบวนกำรต่ำงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนหรือพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ที่
เหมำะสมกับแหล่งวัตถุดิบและแนวโน้มของตลำด เช่นกำรวิจัยและพัฒนำเตำปฏิกรณ์แบบ Microchannel Base ที่มีขนำดเล็กและ
มีประสิทธิภำพกำรถ่ำยเทพลังงำนและมวลสำรสูงส ำหรับใช้งำนในกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น Microchannel Heat Condenser เป็น
ต้น 

2.7.1.3    วิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยเีชื อเพลิงทางเลือก 

สวพ. ได้ท ำกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์จำกปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น ไข ยำง
มะตอย เป็นต้น ทั้ซ่ึง ปตท. เป็นผู้น ำตลำดในกำรตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ของลูกค้ำ มำตรฐำนสำกลใหม่ และนโยบำยของ
ภำครัฐ ดังเช่น ควำมส ำเร็จในกำรคิดค้นสูตรน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 (E20) และน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 (E85) จ ำหน่ำยเป็นรำย
แรกของประเทศไทย  รวมถึงเป็นผู้น ำในกำรใช้มำตรฐำนสำกลล่ำสุด ออกจ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศมำโดยตลอด เพื่อให้
สนองตอบควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีและยืดอำยุกำรใช้งำนของยำนยนต์ นอกจำกนี้ ในกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ของ ปตท. นั้น สวพ. ยังได้พัฒนำสำยผลิตภัณฑ์ออกไปให้หลำกหลำยยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ดังนั้นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ของ ปตท. จึงครอบคลุมควำมต้องกำรของตลำด ได้รับกำรรับรองโดยผู้ผลิต และมีคุณภำพเหนือคู่แข่งในตลำด โดยจ ำหน่ำยใน
รำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรม และครองส่วนแบ่งตลำดเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นอันดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน รวมผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่นใหม่ที่จ ำหน่ำยทั้งในและต่ำงประเทศในปี 2560 มีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยำนยนต์ 10 รำยกำร และหล่อลื่นอุตสำหกรรม 21 
รำยกำร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญ เช่น หล่อล่ืนส ำหรับรถ Big Bike 
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2.7.1.4    วิจัยพลังงานประยุกต์และยานยนต ์

สวพ. มีห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนเครื่องยนต์ (Engine Test) และยำนยนต์ (Vehicle Test) ที่ทันสมัยรองรับกำรทดสอบ
ที่หลำกหลำย และใช้วิธีกำรทดสอบอ้ำงอิงมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล สรรหำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนประยุกต์ ท ำ
กำรวิจัยด้ำนเทคนิคในกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำกำรทดสอบและประเมินผลเครื่องยนต์ 
ยำนยนต์ กำรเผำไหม้ และกำรปลดปล่อยมลพิษจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเชิง
วิศวกรรมในกำรประยุกต์ใช้ก๊ำซธรรมชำติในอุตสำหกรรมและยำนยนต์ (NGV) โดยด ำเนินกำรก่อสร้ำง Energy Application Lab 
ในพืน้ที่อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรียุธยำ เพื่อพัฒนำเครื่องจักรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรใช้ก๊ำซในภำคอุตสำหกรรม
และครัวเรือน เป็นกำรสนับสนุนกำรขยำยตลำดก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรมและพำณิชย์ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงเตรียม
ทดสอบกำรใช้งำน หน่วยผสมก๊ำซส ำหรับทดลองใช้งำนในอำคำร คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2561  

นอกจำกนี้ ปตท. ได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลำดในอนำคต จึงได้มีกำรวิจัย พัฒนำ และ
ทดสอบเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือเทคโนโลยีดังกล่ำว โดยได้มีกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องชำร์จไฟฟ้ำ และระบบบริหำร
จัดกำรเชิงพำณิชย์ (OCPP) จนแล้วเสร็จ มีแผนขยำยสถำนีประจุไฟฟ้ำให้ครบ 20 สถำนี ภำยในปี 2561  

2.7.1.5    วิจัยเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะค ำนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่ำนั้น ปตท. ยังตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำส่ิงแวดล้อม จึงได้
ด ำเนินกำรวิจัยและบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม เพื่อลดและป้องกันผลกระทบของปัญหำส่ิงแวดล้อมที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกล้เคียง โดย สวพ. ได้ท ำหน้ำที่ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และประเมินคุณภำพด้ำนส่ิงแวดล้อมทั้งทำงอำกำศ น้ ำ 
ดิน และกำกของเสีย แก่ธุรกิจน้ ำมัน ไม่ว่ำจะเป็นคลังน้ ำมันและสถำนีบริกำรน้ ำมัน ธุรกิจก๊ำซฯ ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน และ
อำคำรส ำนักงำน เพื่อก ำหนดแนวทำง วิธีกำร และวำงมำตรกำรแก้ไขหรือลดผลกระทบจำกส่ิงที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด  
ตลอดจนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรป้องกัน แก้ไข ควบคุม ฟื้นฟูและก ำจัดมลพิษ จำกกำรด ำเนินกิจกรรมของบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ทั้งในระยะส้ันและระยะยำว โดย ปตท.ได้ประยุกต์ใช้แบบจ ำลองทำงอุทกวิทยำ เพื่อกำรคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำต้นทุน
ส ำหรับพื้นที่มำบตำพุด โดยได้ปรับปรุงควำมแม่นย ำของแบบจ ำลองคำดกำรณ์ปริมำณน้ ำฝนและรำยงำนคำดกำรณ์สถำนกำรณ์
น้ ำในมำบตำพุดล่วงหน้ำ 6 เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของกลุ่ม ปตท. ทุกเดือน อีกทั้ ง ยังได้
ท ำกำรศึกษำวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียม เชื้อเพลิงชีวภำพ ก๊ำซธรรมชำติอัด และพลำสติกชีวภำพ เพื่อเป็น
ข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีกำรอัพเดทผลกำรศึกษำเป็นระยะ 

นอกจำกกำรประเมินและติดตำมกำรปลดปล่อยมลพิษแล้ว สวพ. ยังมีงำนวิจัยด้ำนกำรบ ำบัดมลพิษ เช่นกำรบ ำบัดน้ ำทิ้ง
ปนเปื้อนน้ ำมันจำกสถำนีบริกำรน้ ำมันหรือคลังน้ ำมันของ ปตท. รวมทั้งระบบน ำน้ ำกลับคืน ทั้งหมดนี้เพื่อใช้พัฒนำกระบวนกำร
บ ำบัดให้มีประสิทธิภำพ ลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ที่ยึดมั่นต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

2.7.1.6    งานวิจัยรองรบัธุรกิจในอนาคต 

เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ปตท. ได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรออกสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่ำของไฟฟ้ำ และ
ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจฐำนชีวภำพ สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. เห็นว่ำเทคโนโลยีที่จะเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
ธุรกิจพลังงำนไปสู่สังคมกำรใช้ไฟฟ้ำในอนำคตตำมทิศทำงของโลกทั้งกำรเปลี่ยนกำรผลิตพลังงำนจำกรวมศูนย์เป็นกระจำยศูนย์ 
และกำรใช้พลังงำนที่ผลิตจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียนเพื่อควำมยั่งยืนและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่เทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงำน ทั้งในรูปแบบแบตเตอรี่หรือไฮโดรเจน จึงได้มีกำรตั้งคณะท ำงำนโดยมีกำรผนวกควำมเชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนวิจัยหลำย
หน่วยงำน เพื่อศึกษำทิศทำงเทคโนโลยีดังกล่ำวและช่องทำงในกำรท ำธุรกิจ ก่อนจัดท ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรวิจัยใหม่ กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีโดยน ำเข้ำจำกหน่วยงำนที่มีศักยภำพ รวมถึงสร้ำงเทคโนโลยีเป็นของ ปตท. 
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เอง และได้รับอนุมัติงบประมำณส ำหรับสร้ำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนแบตเตอรี่ร่วมกับสถำบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง เพื่อด ำเนินกำรใน
ปี 2561 ต่อไป 

2.7.1.7    แผนและบริหารงานวิจัย 

กำรจัดท ำแผนและบริหำรงำนวิจัย เป็นส่วนที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและพัฒนำของ สวพ. โดยรับทิศทำง
และควำมต้องกำรจำกธุรกิจประสำนหน่วยงำนวิจัยเพื่อด ำเนินกำรวิจัยสนับสนุน พร้อมด ำเนินกำรควบคุมติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  รวมทั้งมีกำรประเมินทิศทำงพลังงำนหรืออุตสำหกรรมอื่นๆที่อำจเกี่ยวข้องกับ ปตท. ใน
อนำคต เพื่อเสนอต่อธูรกิจให้ท ำแผนในกำรเข้ำถึงเทคโลยีรองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่อไป 

ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยนั้น ปตท. ได้พัฒนำกระบวนกำร PTT Idea to Commercialization Gate (PTT I2C 
Gate) เพื่อกลั่นกรองงำนวิจัยโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นล ำดับขั้น ท ำให้งำนวิจัยมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงขององค์กรและ
สำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเริ่มใช้งำนกระบวนกำรดังกล่ำวในสถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในปี 2557 
และจะขยำยผลกำรใช้งำนให้ครอบคลุมนวัตกรรมทั้งองค์กร และเริ่มมีแนวคิดในกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนวิจัยเป็นกำรเงิน
รองรับกำรเป็น profit center ในอนำคต จึงเริ่มจัดท ำ cost model ร่วมกับผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรเงิน เตรียมประยุกต์ใช้งำนบำงส่วน 
เช่น งำนบริกำรทดสอบหรือรับจ้ำงวิจัย ในปี 2561 

เช่นเดียวกับหน่วยงำนวิจัยอื่น ปตท. ประสบอุปสรรคในกำรผลักดันงำนวิจัยออกสู่เชิงพำณิชย์ จึงได้เช่ือมโยงงำนวิจัย
เข้ำกับตลำดมำกขึ้นโดยปรับโครงสร้ำงเพิ่มเติมหน่วยงำนส่วนพัฒนำเทคโนโลยีเชิงพำณิชย์ เพื่อประเมินควำมเป็ นไปได้ทำง
เศรษฐศำสตร์ของโครงกำรวิจัยต่ำงๆ รวมทั้งพัฒนำโมเดลทำงธุรกิจในกำรผลักดันงำนวิจัยออกสู่เชิงพำณิชย์ รวมทั้งเพิ่มเติม
หน่วยงำนส่วนบริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อศึกษำโอกำสในกำรพัฒนำและกำรใช้งำนเทคโนโลยี (IP Landsape & FTO) ก่อน
เริ่มด ำเนินโครงกำรวิจัย จัดท ำฐำนข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นขอจดสิทธิบัตรต่ำงๆ  

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำให้ครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบถ้วนยิ่งขึ้น 
ปตท. จึงได้ลงทุนก่อสร้ำง PTT Innovation Park ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธยำ เป็นศูนย์รวมอำคำรปฏิบัติกำรวิจัยและพัฒนำ
รวมทั้งอำคำรต้นแบบโรงงำน และห้องปฏิบัติกำรทดสอบต่ำงๆ บนพื้นที่ข้ำงสถำบันวิจัยฯ เดิม และมีกำรจัดตั้งโครงกำรก่อสร้ำง 
PTT Innovation Park เพื่อรับผิดชอบควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำง โดยประสำนงำนกับนักวิจัยและหน่วยธุรกิจเพื่อจัดท ำแผนกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมควำมต้องกำร และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรก่อสร้ำงทั้งหมดจะแล้วเสร็จตำมแผนในปี 2561 

สวพ. ยังมีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ออนไลน์ขนำดใหญ่ใน PTT RTI KM Portal ซ่ึงรวบรวมข้อมูลงำนวิจัยและ
เอกสำรน ำเสนอต่ำงๆไว้ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำทักษะควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่จ ำเป็นต่อกำรท ำงำนวิจัยและพัฒนำ 
(R&D Academy) ตำมหลักเกณฑ์ของ PLLI มีกำรจัดต้อนรับกำรเยี่ยมชมจำกบุคคลภำยนอกเพื่อส่ือสำรถ่ำยทอดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนวิจัยของ ปตท. และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรที่ทันสมัยส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนเทคโนโลยี 
บริหำรจัดกำรของเสียไม่ให้กระทบต่อชุมชนรอบข้ำง รวมทั้งมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เช่น กำรสอนหนังสือโรงเรียนในชุมชน
ใกล้เคียงอย่ำงต่อเนื่อง 

สวพ. ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยOHSAS 18001 จำก สรอ.อีกทั้งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 17025 (ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ) จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  
สถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงำนรวมทั้งส้ิน 140 คน โดยมีค่ำใช้จ่ำยในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้ 
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   หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1,457 1,819 1,862 2,075 1,481 949 766 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำก
ปัจจัยภำยในและภำยนอก มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักกำรและแนวทำงของ Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO-ERM) ซ่ึงเป็นมำตรฐำนสำกลในเรื่องกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยถือว่ำกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท .  และต้องมีควำมเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้
ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงทั่วองค์กร ที่พนักงำนทุกคนต้องถือปฏิบัติ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 
(Enterprise Risk Management Committee, ERMC) และคณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำมเส่ียง (Corporate Plan and 
Risk Management Committee, CPRC) เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ควำมเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรคณะต่ำงๆ และบูรณำกำรกำร
บริหำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกับกำรจดัท ำแผนวิสำหกิจ เพื่อให้แผนบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร ควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน
นั้นๆ โดยถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีกำรระบุ
ไว้อย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำนของทุกหน่วยงำน 

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  

ปัจจัยเส่ียงที่เป็นควำมเส่ียงต่อเนื่องและปัจจัยเส่ียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สำมำรถ
จ ำแนกเป็นควำมเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

3.1.1 ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ  

  จำกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เข้ำมำเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบธุรกิจ (Disruptive 
Technology) ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
ทิศทำงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของทิศทำงเศรษฐกิจ สังคม พลังงำน เทคโนโลยี 
พฤติกรรมผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงตำมแนวโน้มใหญ่ (Mega Trend) ของโลกที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น หำกกลยุทธ์ของ ปตท. ไม่
สำมำรถตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันท่วงที อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และผลประกอบกำรของ ปตท. ใน
อนำคต  

ปตท. ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรสร้ำง  New S-Curve เพื่อแสวงหำโอกำสและพัฒนำธุรกิจรูปแบบใหม่ รับมือกำร
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีกำรทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ผ่ำนกำรประชุมสัมมนำ
ระดมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดับผู้บริหำรสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่ำ Top Executive 
Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่ำ Strategic Thinking Session (STS) พร้อมทั้งน ำ
ทิศทำงกลยุทธ์ดังกล่ำว จัดท ำเป็นแผนธุรกิจ 5 ปี โดยมีกำรบูรณำกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่กับแผนธุรกิจ 
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นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มีกำรจัดกำรประชุมผู้บริหำรในกลุ่ม ปตท.ทุกเดือน เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. 
และร่วมหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะส้ัน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ ว่ำผลประกอบกำรจะ
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

3.1.2  ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ 

 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติทั้งในอ่ำวไทยและเมียนมำร์เริ่มทยอยลดลง โดยบำงแหล่งได้เข้ำสู่ช่วง “พ้นช่วงรับประกัน
ปริมำณกำรส่งมอบก๊ำซธรรมชำติ” อีกทั้งแหล่งก๊ำซธรรมชำติเอรำวัณและแหล่งก๊ำซธรรมชำติบงกชในอ่ำวไทยจะส้ินสุดสัญญำ
ซ้ือขำยและอำยุสัมปทำนในช่วงปี 2565 - 2566 คิดเป็นปริมำณผลิตก๊ำซธรรมชำติรวมตำมสัญญำประมำณ 2,110 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต
ต่อวัน หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 45 ของควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศในปัจจุบัน ซ่ึงอยู่ระหว่ำงรอกำรเปิดกำร
ประมูลจำกภำครัฐ โดยถ้ำกำรประมูลล่ำช้ำอำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรผลิตก๊ำซฯ ทั้งนี้ยังมีควำมเส่ียงที่ ปตท.สผ. 
อำจไม่ชนะกำรประมูล ซ่ึงจะส่งผลต่อผลประกำรกอบของ ปตท. 

ดังนั้นเพื่อรองรับแนวโน้มกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติที่จะลดลง ปตท. จึงได้จัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ระยะยำว
เพิ่มเติม อนึ่งในสัญญำซ้ือก๊ำซ LNG จะมีกำรก ำหนดปริมำณที่ต้องรับตำมสัญญำ หำกรับไม่ได้ตำมปริมำณที่ก ำหนด จะมีภำระ 
Take or Pay เกิดขึ้น รวมทั้งปตท.ได้เตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ที่เพิ่มขึ้น ทั้งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีรับ 
– จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Terminal) รวมถึงร่วมมือกับรัฐบำลเมียนมำร์เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร
คลัง LNG ลอยน้ ำ (Floating Storage Regasification Unit : FSRU)   

นอกจำกปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง ต้นทุนในกำรพัฒนำแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึง
อำจส่งผลให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีควำมจ ำเป็นต้องลดก ำลังกำรผลิตลงเพรำะไม่คุ้มค่ำต่อกำรผลิต ท ำให้ปริมำณผลิตภัณฑ์
รวมถึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่จะจ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงและวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีอำจไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรใช้ในประเทศ ท ำให้ต้องน ำเข้ำ LPG มำกขึ้น และจ ำเป็นต้องจัดหำและน ำเข้ำวัตถุดิบอื่นที่มีคุณภำพเหมำะสมมำทดแทน
ให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ได้ด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้วัตถุดิบทำงเลือกและกำรน ำเข้ำ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยพิจำรณำควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ และห่วงโซ่อุปทำน
ของกลุ่ม ปตท. เพื่อหำแนวทำงด ำเนินกำรที่จะท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

3.1.3  ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการลงทุน 
ปตท. มีกำรลงทุนขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรแสวงหำกำรลงทุนใหม่ทั้งในส่วนของธุรกิจที่ ปตท. ด ำเนินกำร

เอง และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม กำรลงทุนต่ำงๆต้องเผชิญกับควำมเส่ียงที่ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอำจไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย  กำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผนงำน และเงินทุนโครงกำรสูงกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้  

ปตท. มีระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 
เพื่อน ำมำใช้ในกำรกลั่นกรองกำรตัดสินใจ ติดตำม และก ำกับดูแลกำรลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม โดยมี กระบวนกำร
บริหำรกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management: SIM) ที่มีคณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุน ประกอบด้วย
ผู้บริหำรที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนต่ำงๆ ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรอง ติดตำม รำยงำนกำรลงทุนของ ปตท. เพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมกำรจัดกำร ปตท. และคณะกรรมกำร ปตท. ท ำให้มั่นใจว่ำเงินลงทุนของ ปตท. จะเกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภำพสูงสุด มีกำรติดตำมและวิเครำะห์พอร์ตกำรลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อปรับปรุงผล
กำรด ำเนินงำนและทบทวนแผนกำรลงทุน รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรแล้วเสร็จของโครงกำร 
(Critical Path) เพื่อลดระดับควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้อยู่ภำยใต้กำรควบคมุใหม้ำกที่สุด ให้โครงกำรแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด อยู่ภำยใต้งบประมำณ ให้ได้คุณภำพที่เหมำะสมและให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ที่ก ำหนด 
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3.1.4  ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ 

ปตท. มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรขยำยกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรแสวงหำโอกำสทำง
ธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ กำรน ำระบบดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมใหม่ๆมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้น 
หำก ปตท. ไม่สำมำรถจัดเตรียมและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ได้ เพียงพอและทันเวลำ อำจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจและกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำว 

ปตท. เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยกำร
พัฒนำทักษะควำมสำมำรถของบุคลำกร จัดวำงโครงสร้ำงที่สนับสนุนกำรท ำงำน  ระบุจ ำนวนบุคลำกรรองรับควำมต้องกำรของ
หน่วยธุรกิจในแต่ละช่วงเวลำ  พร้อมทั้งมีกำรบริหำรพนักงำนผ่ำนกลไกกำรบริหำรสำยอำชีพ โดยในแต่ละสำยอำชีพจะมีกำร
พิจำรณำก ำหนดแผนก ำลังคน ระบุต ำแหน่งงำนส ำคัญ และแผนพัฒนำรำยบุคคล 

 นอกจำกนี้ ปตท.ได้มีโครงกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้บริหำรที่มีควำมพร้อมในกำรไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ 
และ/หรือภำยในประเทศ (Young People to Global: YP2G) มี Functional Academy เพื่อพัฒนำบุคลำกรของแต่ละสำยอำชีพให้
เกิดควำมช ำนำญทั้งในด้ำนเทคนิคและตำมรูปแบบของงำน รวมถึง มีสถำบันพัฒนำผู้น ำและกำรเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  เพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีศักยภำพ โดยมุ่งพัฒนำภำวะผู้น ำและส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ เตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหำร
ในอนำคต เพื่อให้มั่นใจว่ำ ปตท. จะมีผู้บริหำรและพนักงำนที่มีคุณภำพและเพียงพอในระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

3.1.5  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร 
ควำมคำดหวังที่หลำกหลำยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ส่งผลให้กำรส่ือสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้เหตุกำรณ์และประเด็นข่ำวต่ำงๆ ที่ส่งผลในเชิงลบต่อ ปตท.แพร่กระจำยไปอย่ำง
รวดเร็วในวงกว้ำง ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  

เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบดังกล่ำว ปตท. ได้ก ำหนดพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสมดุล และมี Aspiration ที่จะ
เป็นองค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจ ที่มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงสมดุล  เป็นองค์กรที่สร้ำง
ผลตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้น หรือ “PTT is Pride and Treasure of Thailand” โดยในปี 2560 ได้มีกำรพัฒนำกรอบกำร
บริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ที่บูรณำกำรไปพร้อมกับกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กร  รวมถึงได้มีกำรขยำย
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรก ำกับดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผู้มี
ส่วนได้เสียเพิ่มเติมด้วย นอกจำกนี้ ปตท. ยังมีกลไกบริหำรจัดกำรและกำรรับข้อร้องเรียน โดยหน่วยงำนผู้รับแจ้งเรื่องจะ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ในกำรแก้ไข ติดตำมด ำเนินกำร รวมทั้งรำยงำนสรุปสำเหตุ/ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ และ
ควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขข้อร้องเรียนตำมล ำดับช้ัน และตอบกลับผู้ร้องเรียนเป็นระยะ จนกว่ำกำรแก้ไขจะเสร็จส้ิน 

ปตท. มีกำรก ำหนดค่ำนิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (SPIRIT) ให้เป็นวิธีกำรท ำงำนที่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อให้เปน็คนเก่ง คนดี และมีควำมรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมภำยนอก มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต
เพื่อสร้ำงสมดุลและคุณค่ำเพิ่มร่วมกันระหว่ำงธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมภำยใต้แนวคิด Social Enterprise รวมถึง ปตท. มี
เจตนำรมณ์ชัดเจนในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

3.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

3.2.1 ความเสี่ยงจากราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความผันผวนสูง 
รำคำวัตถุดิบและรำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท น้ ำมันดิบ น้ ำมันส ำเร็จรูป  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

พลังงำนทำงเลือก ตลอดจนส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ต่อต้นทุนวัตถุดิบ (Spread) ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศของ ปตท. และ
บริษัทในกลุ่ม มีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตำมตลำดโลกอย่ำงผันผวน อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน อัตรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนในอนำคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม  
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 เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปตท. ได้ก ำหนดแผนบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำพลังงำน มีกำรจัดท ำแผนธุรกิจในรูปแบบที่รองรับหลำยสถำนกำรณ์  (Scenario Planning) 
ในสถำนกำรณ์ระดับรำคำน้ ำมันต่ำงๆ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้อย่ำงทันท่วงที  อีก
ทั้งมีกำรตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงรำคำ (Price Strategy and Risk Management) ภำยใต้โครงกำร Petrochemical and 
Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ท ำหน้ำที่วิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวรำคำน้ ำมันในตลำดโลกและ
ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำวัตถุดิบและรำคำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรำคำซ้ือและรำคำจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูป
ร่วมกันภำยในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงปัจจุบันกลุ่ม ปตท . ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์กับบริษัทคู่ค้ำ ซ่ึงจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบคอบและถี่
ถ้วน รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมกับช่วงเวลำและวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องมือ Swap หรือ 
Option  

 นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดวำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล  รวมถึงกำรก ำหนดวงเงินมูลค่ำควำมเส่ียง (Value at Risk – VaR) ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำ 
และให้มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเส่ียงเสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนเกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและ
ติดตำมมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสูงเกินกว่ำระดับที่เหมำะสม 

3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ควำมซับซ้อนของบทบัญญัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กฎหมำย ข้อบังคับ 
และกฎระเบียบต่ำงๆ ของทำงภำครัฐ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ นโยบำยเปิดเสรีก๊ำซธรรมชำติ เป็นต้น ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และอำจส่งผลกระทบต่อ
ภำพลักษณ์และช่ือเสียงของบริษัทอีกด้วย 
 ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ปตท. ได้มีกำรประกำศใช้ “นโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Compliance Policy)” เพื่อให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดมั่นเป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงและบทบำทหน้ำที่
หน่วยงำนเพื่อก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่ำงๆ ตำมหลัก Three Lines of Defense และได้จัดตั้งฝ่ำย
ก ำกับกฎหมำยและกฎระเบียบองค์กรเพื่อเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตตำมกฎหมำยของหน่วยงำนต่ำงๆ ใน 
ปตท. อีกทั้ง ปตท. มีกำรด ำเนินกำรติดตำมกำรออกร่ำงกฎหมำย ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ๆ เพื่อช้ีแจงปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ 
ของ ปตท. และเตรียมข้อหำรือในควำมไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปตำมกฎหมำยใหม่ที่จะ
ถูกบังคับใช้ในอนำคต  
  
3.2.3 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการด าเนินธุรกิจ 

ปตท. มีกำรด ำเนินงำนในหลำยพ้ืนที่ทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ มีโอกำสได้รับผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักของกำร
ผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงอำจเกิดจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ภัยธรรมชำต ิภัย
จำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย และภัยอันตรำยอ่ืนๆ ที่ยำกต่อกำรคำดกำรณ์ได้ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดผลกระทบที่
รุนแรง และอำจท ำให้ Infrastructures ที่ส ำคัญของ ปตท. ได้รับควำมเสียหำย เพื่อเป็นกำรลดโอกำสและผลกระทบของภัยคุกคำม
ดังกล่ำว ปตท. มี “มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท." และ“มำตรฐำน
ระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Business Continuity Management System Standard: BCMS)” 
ให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงำนสนับสนุน ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและเช่ือมโยงระบบร่วมกัน เพื่อปกป้อง
กิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำตลอดสำยโซ่ทำงธุรกิจของ ปตท. ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยไม่เกิดกำรหยุดชะงัก 
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นอกจำกนี้ ปตท. ต้องงด ำเนินกำรทบทวน ปรับปรุง พัฒนำระบบ BCM ให้เชื่อมโยงกันระหว่ำงหน่วยธุรกิจ และด ำเนินกำรซ้อม
แผน BCM แบบบูรณำกำรในระดับองค์กรในสถำนกำรณ์  Black Swan เพื่ อรักษำกำรรับรอง BCMs ของ ปตท. ตำม
มำตรฐำนสำกล ISO 22301 อีกด้วย 
  ปตท. ได้มีกำรซ้ือประกันภัยคุ้มครองควำมเสี่ยงทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดตำมแนวปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทชั้นน ำในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปโิตรเคมี และได้ท ำประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดด ำเนินกำร แต่กำรซ้ือ
ประกันภัยดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ทุกประเภท เนื่องจำกไม่มีบริษัทประกันภัยใด
รับประกันภัยควำมเสียหำยทุกประเภท หรือเนื่องจำกบำงครั้ง หำกซ้ือประกันภัย ค่ำเบี้ยประกันภัยส ำหรับกำรประกันภัยควำม
เสียหำยนั้นๆจะสูงมำกจนไม่คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่ำ ปตท. จะเช่ือว่ำบริษัทในกลุ่มมีกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนของ
อุตสำหกรรมก็ตำม ปตท. ไม่สำมำรถควบคุมวงเงินในกำรท ำประกันภัยทรัพย์สินของกลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นได้  ดังนั้นหำกเกิดควำมเสียหำยในทรัพย์สินที่ไม่ได้ท ำประกันครอบคลุมเต็มมูลค่ำในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญ หรือใน
กรณีที่ผู้รับประกันภัยมีปัญหำทำงกำรเงินรุนแรงหรือต้องเลิกกิจกำรเนื่องจำกเหตุดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบในด้ำนลบอย่ำง
ร้ำยแรงต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนหรือโอกำสทำงธุรกิจของ ปตท. ได ้

3.3   ความเสี่ยงทางการเงิน  

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท 
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อรำยได้ส่วนใหญ่

ของ ปตท. เนื่องจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอ้ำงอิงกับรำคำตลำดโลก ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท ำให้รำยได้ของ ปตท. ผันผวนตำมค่ำเงินบำท อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทจะ
ส่งผลกระทบต่อก ำไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจำกก ำไรส่วนใหญ่ของ ปตท . จะถูกก ำหนดเป็นเงินบำทไว้ที่
ค่ำคงที่ โดยมีต้นทุนขำยที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกับรำคำตลำดโลกเช่นเดียวกับรำคำขำย 

ควำมผันผวนของค่ำเงินบำท ยังมีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนสุทธิทำงบัญชีของ ปตท. จำกกำรที่ ปตท. และบริษัทย่อยมี
ภำระหนี้เงินกู้ต่ำงประเทศคงค้ำงอยู่ โดยเงินกู้สกุลเยน ปตท. ได้ท ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงของค่ำเงินเยนโดยใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงิน 
(Participating Swap) เพื่อแปลงภำระหนี้สกุลเยนเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับรำยได้ที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ 
ซ่ึงท ำให้ ปตท. สำมำรถปิดควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่  

เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของค่ำเงินบำทดังกล่ำว ปตท . ได้ด ำเนินกำรจัดโครงสร้ำงของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุล
ต่ำงประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรำยได้ที่เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหำรเงินในบัญชีเงินฝำกที่เป็น
สกุลต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward) เพื่อเตรียมกำรช ำระหนี้เงินกู้
สกุลต่ำงๆ และธุรกรรมกำรค้ำ เช่น  ค่ำก๊ำซธรรมชำติและน้ ำมันดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และกำรส่งออกผลิตภัณฑ์อย่ำง
เหมำะสม นอกจำกนี้ ปตท. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยกำรเงิน (Finance Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรกำรเงินของ 
ปตท. และกลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันโดยรวมถึงข้อก ำหนดในเรื่องกำรจัดให้มี
กำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของ ปตท. 

3.3.2 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 
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นอกจำกนี้ในบำงกรณีบริษัทอำจประสบปัญหำขำดสภำพคล่องในช่วงด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (Cash Deficiency Support) ซ่ึงอำจ
เกิดจำกเหตุสุดวิสัย จึงมีควำมจ ำเป็นต้องรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกผู้ถือหุ้น โดยกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินอำจจะ
เป็นไปในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) และ/หรือทุน (Equity) และ/หรือ กำรขยำยวงเงินสินเช่ือทำงกำรค้ำ 
(Trade Credit) และ/หรือ กำรให้เงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ ในรูปแบบอื่นๆ 

ปตท. จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู้ เงินทุน และ /หรือสินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว ซ่ึง ปตท. มีควำมเชื่อว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถ
สร้ำงควำมแข็งแกร่งอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได ้ 

กำรให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่มเหล่ำนี้ 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. 

3.3.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนส าหรับการด าเนินการตามแผน 
ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจโรงแยก

ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นกำรลงทุนล่วงหน้ำ ในทำงปฏิบัติถึงแม้ ปตท . จะมีกำร
ติดตำมและบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด แต่กำรใช้เงินทุนดังกล่ำวยังอำจคลำดเคลื่อนไปจำกแผนที่วำงไว้  

 กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงมั่นคงในระยะยำวและกำรเป็นบริษัทที่มีกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ท ำให้ ปตท. มีแผนงำนลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจอย่ำงระมัดระวังโดยค ำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ  โดยเฉพำะกำรจัด
โครงสร้ำงเงินทุนที่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญต่ำงๆ  ให้อยู่ระดับที่ เหมำะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจำกกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินทุนอย่ำงต่อเนื่อง ปตท . จึงมีควำม
เชื่อว่ำจะสำมำรถจัดหำเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
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4.   ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินหลัก  

สินทรัพย์ที่ ปตท. ใช้ในกำรประกอบธุรกิจหลักได้แก่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ โดย รำคำตำมบัญชี ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560 มีมูลค่ำสุทธดิังนี้ 

              
                          หน่วย:ล้ำนบำท 

 
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 

ท่ีดิน 
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจักร
และ

อุปกรณ์ 

สินทรัพย์เพื่อ
กำรส ำรวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม 

สินทรัพย์
เหมือง 

สินทรัพย์
อื่นๆ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ท่ี
เกิดจำกกำร
ส ำรวจและ
ประเมินค่ำ 

รวม 

มูลค่ำสุทธิ 6,233.43 38,269.53 137,688.42 555,184.54 258,909.59 12,560.60 7,753.85 66,539.37 32,107.68 108,759.72 1,224,006.73 
ภำระผูกพัน ไม่มี 1,265.67 1,514.18 28,644.81 ไม่มี ไม่มี 1,745.09 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 33,169.75 

 
นอกจำกสินทรัพย์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังรวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ของ ปตท. ประกอบด้วยปริมำณส ำรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีปริมำณส ำรองพิสูจน์
แล้วรวมทุกโครงกำร (Total Proved Reserves) ซ่ึงจะมีกำรตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี โดยนักธรณีวิทยำและวิศวกรแหล่ง
ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มำตรฐำน  คิดเป็นปริมำณน้ ำมันดิบ คอนเดนเสทและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 156 
ล้ำนบำร์เรล และเป็นก๊ำซธรรมชำติ 3,049 พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 631  ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

     ปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ, คอนเดนเสทและ 
     ก๊ำซธรรมชำติท่ีพิสูจน์แล้ว(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 2558 108 72  180  2,021  1,570  3,591   440  298  738 

1) Revision of previous  18 1 19  292 (18) 274  65 (1) 64 

    Estimates            

2) Improved recovery 4 - 4  5 - 5  5 - 5 

3) Extensions and  5 - 5  111 - 111  23 - 23 

    discoveries             

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

     Petroleum in place            

5) Production (27) (11) (38)  (411) (199) (610)  (95) (40) (135) 

Total consolidated companies            

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 108 62 170  2,018 1,353 3,371  438 257 695 
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     ปริมำณส ำรองน้ ำมันดิบ, คอนเดนเสท 
     และก๊ำซธรรมชำติท่ีพิสูจน์แล้ว(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 2559 108 62 170  2,018 1,353 3,371  438 257 695 

1) Revision of previous  11 (0) 11  77 (50) 27  24 (7) 17 

    Estimates            

2) Improved recovery 2 1 3  9 0 9  4 1 5 

3) Extensions and  4 3 7  109 111 220  22 19 41 

    discoveries             

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

     Petroleum in place            

5) Production (26) (9) (35)  (389) (189) (578)  (90) (37) (127) 

Total consolidated companies           

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 99 57 156  1,824 1,225 3,049  398 233 631 

(1)        ปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ำของแหล่งปิโตรเลียม   
(2) รวมถึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้ม (LPG) 
 
สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   

ปตท.  มีสัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำวที่ส ำคัญ คือ สัญญำให้ใช้ที่รำชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงกำรคลังในกำรด ำเนิน
กิจกำรของ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ระหว่ำง กระทรวงกำรคลัง กับ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนำยน 
2551 โดยทรัพย์สินตำมสัญญำเป็นทรัพย์สินที่  ปตท. แบ่งแยกให้แก่กระทรวงกำรคลังตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด 
ได้แก่ ที่ดิน สิทธิกำรใช้ที่ดิน ท่อและอุปกรณ์เครื่องมือที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ โดยสินทรัพย์ตำมสัญญำ
ดังกล่ำวบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ส ำหรับสัญญำให้ใช้ที่รำชพัสดุดังกล่ำว มีก ำหนดระยะเวลำ  30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2580 และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว กระทรวงกำรคลังให้ค ำมั่นว่ำจะให้ ปตท. 
ใช้ที่รำชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงกำรคลังต่อไปได้อีกมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี  ส ำหรับกำรช ำระค่ำตอบแทนกำรใช้ที่รำชพัสดุ
ตำมสัญญำนี้  ก ำหนดให้ช ำระเป็นรำยปี ในอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ที่ค ำนวณจำกส่วนแบ่งรำยได้ (Revenue Sharing) ของ
ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง (รำยได้ค่ำผ่ำนท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน ซ่ึงรำยได้ค่ำผ่ำนท่อตำมสัญญำนี้ หมำยถึง รำยได้ค่ำบริกำร
ส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อก๊ำซบนฝั่ง (พื้นที่ 3)  ซ่ึงรวมค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Charge) และค่ำบริหำรส่วน
ของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำก๊ำซธรรมชำติและอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติใน
ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 หรือที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในภำย
หน้ำ โดยเป็นกำรค ำนวณค่ำตอบแทนในระบบขั้นบันได (Sliding Scale) มีรำยละเอียดดังนี้ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(4) หน้ำที ่3 

                                                                                                  หน่วย : ล้ำนบำท 

รายได ้
อัตราค่าตอบแทนคิดเป็นรอ้ยละของรายได ้

ค่าค่าตอบแทนตอ่ป ี
ขั นต่ า ส่วนเพิ่ม 

0 – 3,600 5%  = ค่ำตอบแทนขั้นต่ ำ 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = ค่ำตอบแทนขั้นสูง 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 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(5) หน้ำที ่1 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ ปตท. เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่ส้ินสุดและเป็นคดีที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ และเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560  
มีรำยละเอียดดังนี้   

5.1   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. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) มีสัญญำขำยกำกคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพื่อขำยต่อ
ให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) (ปัจจุบัน เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท อำร์พีซีจี จ ำกัด (มหำชน)) โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำ 15 ปี ซ่ึงได้ครบก ำหนดในวันที่ 31 มกรำคม 2555  เมื่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้แจ้ง
ไม่ต่ออำยุสัญญำกับ ปตท.  ปตท. จึงจ ำเป็นต้องแจ้งไม่ต่ออำยุสัญญำกับ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นเหตุให้
บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) ไม่พอใจต่อกำรไม่ต่ออำยุสัญญำดังกล่ำว และอ้ำงว่ำสัญญำดังกล่ำวไม่มีก ำหนด
ระยะเวลำส้ินสุด จึงได้ยื่นข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร และฟ้องคดีต่อศำลแพ่ง เรียกร้องให้ ปตท. และ บริษัท ปตท. อะ
โรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) ปฏิบัติตำมสัญญำโดยด ำเนินกำรขำยกำกคอนเดนเสทให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ 
จ ำกัด (มหำชน) ต่อไปอีก หรือหำกไม่ปฏิบัติตำมสัญญำก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนต่อสู้คดี
ต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรและยื่นค ำให้กำรต่อศำลแพ่งแล้ว โดยศำลแพ่งได้มีค ำส่ังจ ำหน่ำยคดีช่ัวครำวเพื่อรอฟังค ำช้ีขำดของ 
คณะอนุญำโตตุลำกำร ต่อมำคณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำช้ีขำดให้ ปตท. ช ำระค่ำเสียหำยบำงส่วน แต่เนื่องจำก ปตท. เห็นว่ำ  
ค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำวอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย ปตท. โดยพนักงำนอัยกำร  
จึงได้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งขอให้เพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลแพ่ง 
และต่อมำเมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งขอให้บังคับตำมค ำช้ีขำดของ
คณะอนุญำโตตุลำกำร และ ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่นค ำร้องคัดค้ำนค่อศำลแพ่งแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลแพ่ง 

5.2     บริษัทผู้รับเหมาใช้สิทธิตามข้อสัญญาน าข้อพิพาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/
ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทผู้รับเหมำได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนงำน เพิ่มงำน และอื่นๆ 
ตำมสัญญำวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้ จำก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรใช้สิทธิเรียกร้อง
ดังกล่ำวนอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้วยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยังหำข้อยุติไม่ได้ ต่อมำหลังจำกยื่นค ำเสนอข้อพิพำทนี้ 
บริษัทผู้รับเหมำได้ถูกศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำดและมีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำยและเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
ได้เข้ำด ำเนินกำรข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรแทนบริษัทผู้รับเหมำแล้ว ซ่ึงในคดีล้มละลำยดังกล่ำว ปตท. ได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้
เป็นเจ้ำหนี้รำยหนึ่งด้วย ส่วนในข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรนั้น ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัทผู้รับเหมำ
ทั้งส้ิน พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทผู้รับเหมำด้วย ต่อมำปรำกฏว่ำ คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำช้ี
ขำดให้ ปตท. ช ำระหนี้บำงส่วนแก่บริษัทผู้รับเหมำ แต่เนื่องจำก ปตท. เห็นว่ำ ค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรมีกำรวินิจฉัย
คลำดเคลื่อนในสำระส ำคัญทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย ปตท. จึงได้ยื่นค ำร้องขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร 
ส่วนบริษัทผู้รับเหมำได้ยื่นค ำร้องขอบังคับตำมค ำช้ีขำดดังกล่ำวต่อศำลแพ่ง และเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 ศำลแพ่งได้มี  
ค ำส่ังให้บังคับตำมค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร โดยปรับลดจ ำนวนเงินลงบำงส่วน แต่อย่ำงไรก็ดี ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์
ค ำส่ังของศำลแพ่งต่อศำลฎีกำแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ส่วนที่ 1(5) หน้ำที ่2 

หมำยเหตุ 1. จ ำนวนเงินตำมค ำส่ังศำลแพ่ง 1,143,710,713.15 บำท และ 78,044,607.60 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบี้ย 
                                2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับช ำระในคดีล้มละลำย เฉพำะสัญญำนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 905,768,832.18 บำท  

5.3  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทผู้รับเหมาน าข้อพิพาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) สู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จำกกำรที่บริษัทผู้รับเหมำตำม ข้อ 5.2 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 ำเนินกระบวนพิจำรณำในคดีล้มละลำย 

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 

5.4    บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ยื่นฟ้อง ปตท. ต่อศาลแพ่ง กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 
           เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกรำยหนึ่ง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง  
ปตท. เป็นจ ำเลยต่อศำลแพ่ง กล่ำวหำว่ำ ปตท. บอกเลิกสัญญำโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญำ และเรียกร้องให้ ปตท. จ่ำยค่ำจ้ำง
ค้ำงช ำระและค่ำเสียหำย ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของ ปตท. เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญำทั้งสิ้น จึงได้ส่งเรื่องให้ส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดพิจำรณำแก้ต่ำงคดีให้แก่ ปตท. ซ่ึง ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลแล้ว ต่อมำ ศำลแพ่งได้มีค ำส่ังให้
โอนคดีไปพิจำรณำพิพำกษำที่ศำลปกครองกลำง เนื่องจำกศำลแพ่งและศำลปกครองกลำงเห็นพ้องต้องกันว่ำ คดีนี้เป็นคดีปกครอง 
โดยศำลแพ่งได้ด ำเนินกำรโอนคดีไปยังศำลปกครองกลำงแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง   
ทั้งนี้ หำกศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำ ปตท. ไม่ต้องรับผิดตำมค ำฟ้องของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ศำลปกครองกลำงก็จักได้มี 
ค ำพิพำกษำให้ยกฟ้อง ในทำงกลับกัน หำกวินิจฉัยว่ำ ปตท. ต้องรับผิด ก็จักได้มีค ำพิพำกษำให้ ปตท. จ่ำยเงินค่ำจ้ำงค้ำงช ำระ  
และ/หรือ ค่ำจ้ำงจำกกำรท ำงำนเพิ่มเติม และ/หรือ ค่ำเสียหำย โดยจ ำนวนเงินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศำลปกครองกลำง 

5.5    ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้อง กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ ปตท. ต่อศาลปกครองกลาง กรณีการแบ่งแยก
ทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้แก่กระทรวงการคลังตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

          เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2559 ผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้ฟ้องร้องกระทรวงกำรคลัง กระทรวงพลังงำน ปตท. กับพวกต่อ  
ศำลปกครองกลำง เป็นคดีหมำยเลขด ำที่ 510/2559 โดยมีค ำขอท้ำยฟ้อง ดังนี้  

1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวำคม 2550 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหำคม 2553  
2) ให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพลังงำน และ ปตท. ด ำเนินกำรแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินสุทธิตำมที่ผู้ฟ้องคดี 

กล่ำวอ้ำง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2544 จ ำนวน 68,569.69 ล้ำนบำท  รวมทั้งค่ำตอบแทน ผลประโยชน์อื่นใด 
3) เพิกถอนกำรแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิกำรใช้ที่ดินเพื่อวำงระบบกำรขนส่ง

ปิโตรเลียมทำงท่อ ตำมที่ผู้ฟ้องคดีกล่ำวอ้ำง  
 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2559 ศำลปกครองกลำงมีค ำส่ังเรียก ปตท. ให้ท ำค ำให้กำรแก้ค ำฟ้อง โดยให้ช้ีแจงเฉพำะใน
ประเด็นเกี่ยวกับกรณีกำรแบ่งแยกทรัพย์สินของกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในส่วนที่เป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินให้กับ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กระทรวงกำรคลัง) ว่ำได้ด ำเนินกำรครบถ้วนตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2550 แล้ว หรือไม่ 
เพียงใด ซ่ึง ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่นค ำให้กำรและค ำให้กำรเพิ่มเติมต่อศำลปกครองกลำงแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของศำลปกครองกลำง 
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 อย่ำงไรก็ดี ศำลปกครองสูงสุดในคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 ได้มีค ำส่ังเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2551 ว่ำ ปตท. และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

5.6   กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฟ้อง บริษัท พีทีทีอีพี  ออสตราเลเซีย (แอชมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย 
จ ากัด บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 
ประเทศอินโดนีเซีย เรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น  ามันรั่วไหลของแหล่งมอนทารา เมื่อปี 2552 

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560 กระทรวงส่ิงแวดล้อมและป่ำไม้สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท พีทีที 
อีพี ออสตรำเลเซีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีทีวำย จ ำกัด บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และ  ปตท. ต่อ 
ศำลแขวงจำกำร์ตำกลำง ประเทศอินโดนีเซีย เรียกร้องค่ำเสียหำยต่อส่ิงแวดล้อมและค่ำกำรฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม เป็นเงินจ ำนวน 
27,482,674,332,000 รูเปีย (ประมำณ 2.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) โดยอ้ำงว่ำ เป็นควำมเสียหำยที่เกิดจำกเหตุกำรณ์น้ ำมันรั่วไหล
ของแหล่งมอนทำรำ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2552 ซ่ึงแหล่งน้ ำมันดิบดังกล่ำวด ำเนินกำรโดยบริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย 
(แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีทีวำย จ ำกัด โดย ปตท. มิได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในบริษทั พีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีที
วำย จ ำกัด และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือควบคุมกำรด ำเนินกำรของแหล่งน้ ำมันดิบมอนทำรำแต่อย่ำงใด  

 อย่ำงไรก็ดี จำกผลกำรศึกษำวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ซ่ึงควบคุมโดยหน่วยงำนรัฐบำลของประเทศออสเตรเลีย ยืนยันได้ว่ำ
ครำบน้ ำมันจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวไม่ได้แพร่เข้ำสู่แนวชำยฝั่งของออสเตรเลียหรืออินโดนีเซีย และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในบริเวณที่ติดกับน่ำนน้ ำอินโดนีเซีย และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในระยะยำวในทะเล
ติมอร์ของอินโดนีเซีย 

 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 โจทก์ได้ยื่นค ำร้องขอถอนฟ้องต่อศำล โดยให้เหตุผลว่ำจะแก้ไขค ำฟ้อง และศำลมีค ำส่ัง
อนุญำตให้ถอนฟ้อง และจ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำมแล้ว 
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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 2560) 

ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำ  :      28,562,996,250 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 2,856,299,625 หุน้ มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 
นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุ้น : รำยละเอียดตำมหัวขอ้ 1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ ่ : 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  
  โทรศัพท ์0-2537-2000  โทรสำร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด์  http://www.pttplc.com 
ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร : โทรศัพท์   0-2537-2150-1  
 โทรสำร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล์  corporate@pttplc.com 
ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ ์ : โทรศัพท์   0-2537-3518    
 โทรสำร    0-2537-3948 
 อีเมล ์ptt-ir@pttplc.com 
ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ : โทรศัพท์   0-2537-3885-6 
และเลขำนุกำร  โทรสำร    0-2537-3883 

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

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

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

ช้ัน 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) 
อำคำรจี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 เลขที่ 9 ถนนพระรำม 9  
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0-2128-2324-9 โทรสำร 0-2128-4625 
 

mailto:ir@pttplc.com
mailto:corporatesecretary@pttplc.com
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สถำบันกำรเงินทีต่ิดต่อประจ ำ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม  

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎรบ์ูรณะ 
 แขวงรำษฎรบ์ูรณะ เขตรำษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุักร 
 เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำยส ำหรับ : บริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพำรท์เนอร์ส 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 2560 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 2,857,245,725 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยเป็นทุนที่ออกและช ำระแล้ว 28,562,996,250 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 2,856,299,625 หุ้น 

7.1.2 พันธบตัรและหุ้นกู ้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง
จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกันจ ำนวน 128,264  ล้ำนบำท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ 
ปตท.ในประเทศ ทั งสิ น 129,264 ล้ำนบำท และบริษัทมี เงินกู้ยืมต่ำงประเทศในรูปหุ้นกู้  ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน จ ำนวนเทียบเท่ำ 28,539 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียดส ำคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สำมำรถสรุปได้
ดังนี  

พันธบตัรและหุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

1,000 

 

ปี 2563 

 

ไม่ม ี
 

หุ้นกู้ ปตท.กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน    

- หุ้นกู้ในประเทศ  1/ 4/ 128,264 ปี 2561-2653 128,264 

- หุ้นกู้ต่ำงประเทศ 2/  3/   4/ 28,539 ปี 2578-2585 28,539 

รวม 156,803  156,803 

รวมพันธบัตรและหุน้กู้ ปตท. 157,803  157,803 
1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภำยในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยำวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่ำงประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ  
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่ำงประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ  
4/   รำยละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุน้กู้ต่ำงประเทศของ ปตท. 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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ส่วนที่ 2(7) หน้ำที่ 2 
 

 
หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลกัประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

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

PTTC18NA 18,0491/ 
ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.50 จ่ำยดอกเบี ยทกุครึ่งป ี

อำยุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195B 15,000 
ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10                
จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2562 

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

อำยุ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 6 ปี 11 เดือน 19 วันก ำหนดไถ่
ถอนปี 2563 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC21NA 10,0004/ ร้อยละ 4.00 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี
อำยุ 6 ปี 11 เดือน ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2564 

PTTC21NB 4,200 ร้อยละ 3.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 6 ปี 27 วัน ก ำหนดไถ่ถอนปี 2564  
PTTC222A 4,0002/ ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 12 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565 

PTTC239A 10,000 
ร้อยละ 6.58 จ่ำยดอกเบี ยครั งเดียวในวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอน 

อำยุ 10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2566 

PTTC243A 14,967 
ปีที่ 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  (ผู้
ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนด
ได้ ณ สิ นปีที่ 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีที่ 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  (ผู้
ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนด
ได้ ณ สิ นปีที่ 10) 

PTTC10DA 4,0005/ ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 100 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2653 (ผู้
ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนด
ได้ ณ สิ นปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่น
ที่ระบใุนข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและ
หน้ำทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้) 

รวม 128,264   
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หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท) 
 

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ / ก าหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2005 9,797 ร้อยละ 5.875 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี อำยุ 30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2578 
USD Bond ปี 2012 18,7423/ ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2585 

รวม 28,539   
1/  ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำท จ ำนวน 9,000 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 285 ล้ำนเหรียญ

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

เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตรำลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ 
3/   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 

4/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบี ย
ลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบำท โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ยดังกล่ำวจะสิ นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 15 
พฤศจิกำยน 2564 

5/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบี ย
ลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบำท โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ยดังกล่ำวจะสิ นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 2 
ธันวำคม 2570 

 

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 ่
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ตั๋วแลกเงนิระยะส้ัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทัไม่มียอดคงค้ำงตั๋วแลกเงินระยะสั น 

ผู้ถือหุ้น   

 ปตท. มีโครงสรำ้งผู้ถือหุน้ตำมขอ้มูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจำ่ยเงินปนัผลระหว่ำงกำลปี 2560 ( วันที่ 5 กันยำยน  
2560)  ดังนี  

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 - 
ทุนช าระแล้ว     (ณ  วันที ่5 กันยายน  2560) 
    - กระทรวงกำรคลงั 
    - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
    - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
    - สถำบันและนักลงทุนทั่วไป 

2,856.3 
1,459.9 
187.2 
187.2 

1,022.0 

28,563 
14,599 
1,872 
1,872 
10,220 

99.967 
51.111 

6.554 
6.554 

35.780 
ทุนยังไม่ช าระ 0.9 9 0.033 

 
ทั งนี  รำยช่ือผู้ถือหุน้ใหญ่ 13 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี   (ณ วันที่ 5 กันยำยน  2560)  
 

ล าดับที่ รายชื่อ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 
1.  กระทรวงกำรคลัง  1,459,885,575 51.111 
2.  บริษทั ไทยเอ็นวดีีอำร์ จ ำกัด  215,538,793 7.546 
3.  กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)  187,192,850  6.554 
4.  กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  187,192,850           6.554 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 58,955,946 2.064 
6.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 37,678,797 1.319 
7.  ส ำนักงำนประกันสังคม 36,409,800 1.275 
8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 32,194,600 1.127 
9.  GIC PRIVATE LIMITED 26,469,300 0.927 

10.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  24,274,801 0.850 
11.   STATE STREET EUROPE LIMITED 19,197,344           0.672 
12.  PEOPLE’S BANK OF CHINA  18,041,900 0.632 
13.  EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD  16,766,050 0.587 

 ยอดรวม 2,319,798,606 81.218 
 
หมำยเหตุ  : 1.    ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5 และ 10 มีชื่อเป็น บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) แล้ว ไม่สำมำรถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่รำยเดียวที่เป็นตัวแทนภำครัฐ ที่มีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร ปตท. โดยเสนอผู้แทน
มำเป็นกรรมกำรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั ง ส่วนผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5 และ 10 ไม่ได้มีพฤติกำรณ์มี
อิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมำเป็นกรรมกำรของ ปตท. เป็นต้น 

    2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธใินผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรำยกำรที่ 2 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีกำรใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับกำรเพิก
ถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำย
และบริษัทได้ก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดั งกล่ำวจะ
ขึ นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปีแล้วจะต้องน ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมี
อ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  
ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั นๆ หำกกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั งส ำรองตำมกฎหมำย
แล้ว  บริษัทย่อยนั นๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีไป 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

  หำกไม่มีควำมจ ำเป็นอันใดคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ำยเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั งครำวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั น บริษัทไม่ได้ก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561  ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ปตท. โดย
แบ่งเป็นคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องจ ำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรสรรหำ  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงองค์กร โดยมปีระธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เป็นผูบ้ริหำรสูงสุดของบรษิัทฯ บริหำรจัดกำร ผ่ำน
คณะกรรมกำรจัดกำรซ่ึงแบ่งเปน็ 3 ประเภท ประกอบด้วย  24 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 6 มีนำคม 2560  

มีจ ำนวน  15  ท่ำน  ประกอบด้วย 
 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร 14 ทำ่น  (เป็นกรรมกำรทีเ่ปน็อิสระ 12 ท่ำน ซ่ึงเกินกว่ำก่ึงหนึ่งของกรรมกำรทั งคณะ) 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร  1 ท่ำน 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท.  ประกอบด้วย 

 

ล า 
ดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560  วันที่ได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการ 

ปตท. 
1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร 

(กรรมกำรตั งแต่ 1 กรกฎำคม 2557, ประธำน
กรรมกำรตั งแต่  4 กรกฎำคม 2557) 

     1 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1)          
      11 เมษำยน 2559 (วำระที่ 2) 

 
2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    กรรมกำรอิสระ/ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
1 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1) 
 28 เมษำยน 2560 (วำระที่ 2) 

3.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
สรรหำ 

4 กันยำยน 2557 (วำระที่ 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระที่ 2) 

4.  นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

27 กุมภำพันธ์ 2560 (วำระที่ 1) * 
 

5.  พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมกำรอิสระ/ประธำน 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

4 กันยำยน 2557 (วำระที่ 1) 
11 เมษำยน 2559 (วำระที่ 2) 

 
6.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 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 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 4 กันยำยน 2557 (วำระที่ 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระที่ 2) 

9.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำ/
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

18 พฤศจิกำยน 2559 
(วำระที่ 1) 

10.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน   

22 เมษำยน 2558 (วำระที่ 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระที่ 2) 

11.  นำยสมชัย  สัจจพงษ์  กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

1 พฤศจิกำยน  2558 (วำระที่ 1) 
11 เมษำยน 2559 (วำระที่ 2) 

12.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ด ี

26 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1) 
11 เมษำยน 2559 (วำระที่ 2) 

13.  นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร 

27 กุมภำพันธ์ 2560 (วำระที่ 1) 
 

14.  นำยธรรมยศ ศรีช่วย กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร 

15 ธันวำคม 2559 (วำระที่ 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระที่ 2) 

15.  นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช  กรรมกำรและเลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
(ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่) 

10  กันยำยน  2558  
(วำระที่ 1) 
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หมำยเหตุ :     
คณะกรรมกำรแต่งตั งกรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและลำออกในปี 2560   ดงันี  
- บุคคลล ำดับที่ 4 นำยบุญทักษ์ หวังเจรญิ  ด ำรงต ำแหน่งแทน นำยประเสริฐ บญุสัมพันธ์ ซึ่งพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งเนื่องจำก 
   อำยุครบ 65  ปีบริบูรณ์ มีผลตั งแต่ 20 กุมภำพันธ์ 2560 และนำยบุญทักษ์ฯ ได้แจ้งขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ปตท. โดยมี 
   ผลตั งแต่วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และแต่งตั ง นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล เข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ แทนนำยบุญทักษ์  
   หวังเจริญ มีผลตั งแต่วันที่ 18  มกรำคม 2561  
- บุคคลล ำดับที่ 13 นำยสมคิด เลิศไพฑูรย์ ด ำรงต ำแหน่งแทน นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ซึ่งลำออกเมื่อ 8 กุมภำพันธ์ 2559 
   

8.1.2  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท  มีอ ำนำจดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับและมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร  และจะแต่งตั งรองประธำน
กรรมกำรก็ได้  ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก ำหนดวิสัยทัศน์  ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญของบริษัท รวมทั งพิจำรณำประเด็นควำม
เส่ียงที่อำจจะเกิดขึ น เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรจะสำมำรถน ำวิสัยทัศน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ที่ก ำหนดขึ นไป
ปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยที่ส ำคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยทำง
กำรเงินและแผนงำนบริษัท งบประมำณของบริษัท ที่ก ำหนด 

 จัดให้มีระบบบัญชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี  รวมทั งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ หรือกระบวนกำรที่

มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสม  เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั งใน

ระยะสั นและระยะยำว 
 ท ำกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  และก ำหนดค่ำตอบแทน  ให้

สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน 
 ดูแลให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
 ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  โปร่งใส  น่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสูง 
 เป็นผู้น ำและเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดี 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการ เพิ่มเติมดงันี้ 

 อ ำนำจอนุมัติกำรน ำเงินไปลงทุนระยะยำวต่ำงๆ เช่น กำรลงทุนในหุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร  หุ้นกู้ 
และใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่น 
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 อ ำนำจอนุมัติให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บรษิัทที่ ปตท. ถือหุ้น ในรูปแบบกำรใหเ้งินทุน ทั งในรปูหุ้นสำมัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ กำรให้กู้ยืมเงิน หรอืกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิในรปูแบบอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 อนุมัติกำรก่อหนี ของ ปตท. รวมถึงกำรออกตรำสำรหนี ต่ำงๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture) 
 พิจำรณำงบประมำณประจ ำป ี
 อนุมัติจดัหำพัสดุ รวมถึงกำรอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจดัหำพัสดุ ในวงเงนิส่วนที่เกนิอ ำนำจกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ ่
 ให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุ แตง่ตั ง โยกย้ำย หรือเลื่อนระดบัพนักงำนระดับรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่หรือ

เทียบเท่ำขึ นไป 
 แต่งตั งเลขำนุกำรบรษิัท  

8.1.3  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
ตำมข้อบังคับบริษัทได้ก ำหนดกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท ซ่ึง ณ วันที่   6 มีนำคม 2560 (ปัจจุบัน) 

ประกอบด้วย  (1) นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญ
ของบริษัท หรือ  (2) นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ นำยดอน วสันตพฤกษ์ กรรมกำรสองในสำมคนลง
ลำยมือช่ือร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท  

8.1.4    การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบรษิัท 
1. กรรมกำรของบริษัทเลือกตั งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   5 คน และไม่เกิน 15 คน และมี

กรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดต้องมีถิ่นทีอ่ยู่
ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยกรรมกำรต้อง
มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับก ำหนด ทั งนี  ตั งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ คณะกรรมกำร ปตท . ได้มีมติ
เห็นชอบให้ก ำหนดสัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
ณ วันที่  30 ธันวำคม 2560  มีกรรมกำรอิสระ 12 คน  โดยกรรมกำรทั งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมี
กรรมกำรผู้มีควำมเช่ียวชำญ ควำมรู้และมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีกำรเงิน 7 คน คือ นำยสมชัย สัจจพงษ์ นำย
สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นำยวิชัย อัศรัสกร นำยบุญทักษ์ หวัง
เจริญ 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 ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น 
(4) ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมนั นเป็นผู้ออกเสียงชี ขำด 
3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั น ให้กรรมกำรจับสลำกกัน
ว่ำผู้ใดจะออก  ส่วนในปีที่สำมและปีหลังๆต่อไป  ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำก
ต ำแหน่ง 
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4. ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกจำกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตั ง
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในต ำแหน่งที่ว่ำงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ครำวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 
เดือน โดยคณะกรรมกำรต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั งไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ ทั งนี 
บุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตน
แทน 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึง
บริษัท 

6. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนง่ก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมใน
ส่ีของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.1.5    คุณสมบัติของกรรมการ 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำน

ส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
 มีอำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ ์
 ไม่เป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ำ 3 แห่ง ทั งนี นับรวมกำร

เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งและกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนในต ำแหน่งกรรมกำรด้วย 
 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง 
 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสำหกิจนั น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั นถือหุ้น  (ยกเว้น กรรมกำร

ของรัฐวิสำหกิจ ที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงที่มีต ำแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ ำต ำแหน่งของ
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ และกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั น
ถือหุ้นไม่เกินกว่ำร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแล้วของรัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมกำรหรือนิติบุคคลที่
รัฐวิสำหกิจซึ่งตนเป็นกรรมกำรถือหุ้นอยู่) 

 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในนติิบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจ
นั นมอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั นเป็นผู้ถือหุ้น 

 ไม่เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้รับ
สัมปทำน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกำรของรัฐวิสำหกิจนั น เว้นแต่เป็นประธำน
กรรมกำร กรรมกำร หรือผู้บริหำรโดยกำรมอบหมำยของรัฐวิสำหกิจนั น 
 โดยตั งแต่ปี 2556 ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงครั งที่  3 รวมถึงฉบับ
ปรับปรุงครั งที่ 4 ได้ก ำหนดเรื่องกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรดังนี  
1. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจและ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
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2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง  
ทั งนี  กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี  จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั งนี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

3. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรเฉพำะเรื่องไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง 
 อีกทั ง ปตท. ก ำกับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรที่กระทรวงกำรคลังจัดท ำขึ น 
(Director’s Pool) ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมด เพื่อเป็นไปตำมกฎหมำยด้วย โดย 
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560 กรรมกำร ปตท. รวม 15 ท่ำน เป็นกรรมกำรอยู่ในบัญชีรำยช่ือ Director’s Pool 
จ ำนวน 10 ท่ำน  

8.1.6    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
ปตท. มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไว้อย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี โดยในปี 2560  

ก ำหนดกำรประชุมเดือนละ 1 ครั งในทุกวันศุกร์ สัปดำห์ที่สำมของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเฉพำะครำวเพิ่มเติม
ตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำร
ประชุมที่มีรำยละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสำรประกอบกำรประชุมที่มีเนื อหำที่จ ำเป็นและเพียงพอในกำรตัดสินใจ 
ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำก่อนกำรประชุม  

ตั งแต่ปี 2547 กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดในรูปแบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์  มีกำรส่งระเบียบวำระ
กำรประชุมในรูปแบบแผ่น CD และตั งแต่ปี 2556 ได้มีกำรพัฒนำผ่ำนระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซ่ึงช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกและลดกำรใช้เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมได้เป็นจ ำนวนมำก  รวมถึงสำมำรถลดขั นตอนและ
ระยะเวลำในกำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมได้เป็นอย่ำงดี  สำมำรถช่วยให้กำรท ำงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
และมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

นอกจำกนี  ตั งแต่ปี 2558 คณะกรรมกำรยังก ำหนดให้จัดท ำวำระสืบเนื่อง โดยเป็นกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำร
ด ำเนินกำรตำมวำระที่มำน ำเสนอคณะกรรมกำร และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต /ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็น
กำรติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดท ำเป็นวำระรำยงำนในที่ประชุมทุกเดือนด้วย  

คณะกรรมกำรก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำในวำระใดหำกกรรมกำรเข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ 
ของ ปตท.  ฝ่ำยเลขำนุกำรฯจะไม่จัดส่งวำระกำรประชุมใหก้รรมกำรท่ำนนั น และกรรมกำรดังกล่ำวจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ
งดออกเสียงในวำระนั นๆ และในกำรพิจำรณำลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวนองค์ประชุมขั นต่ ำจะต้องมีกรรมกำร
อยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมดที่มำประชุม ทั งนี  ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตำมแนวปฏิบัติดังกล่ำว 
ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธำนกรรมกำร โดยระบุนโยบำยไว้ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ  

ทั งนี  กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแต่ละวำระส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/
ข้อสังเกต เป็นลำยลักษณ์อักษร  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อให้
กรรมกำรและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  ทั งนี  กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. แต่ละครั งใช้เวลำประชุมประมำณ 3 ช่ัวโมง  

ปี 2560 มีกำรประชุมรวม 13 ครั ง เป็นกำรประชุมนัดปกติ 12 ครั ง และกำรประชุมนัดพิเศษ 1 ครั ง โดยกำรประชุมนัด
พิเศษเปน็วำระกำรก ำหนด/ทบทวน/อนุมัติ วิสัยทัศน์และภำรกิจ ทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี rolling) ซ่ึง
จัดขึ นเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทบทวน วิสัยทัศน์และ
ภำรกิจ และ อนุมัติทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มปตท. เพื่อใช้เปน็กรอบและแนวทำงให้หน่วยธุรกิจ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วมใช้ในกำรจดัท ำแผนวิสำหกิจและงบประมำณประจ ำปี 2561-2565 นอกจำกนี  มกีำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มีผู้บริหำร 
1 ครั ง เพื่อกรรมกำรไดอ้ภิปรำยกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงเต็มที่ และกำรประชุมกรรมกำรอสิระ 1 ครั ง ในหัวข้อวำระ
เรื่อง "Roles for Compliance and Ethical Culture Oversight"  ซ่ึงกรรมกำรอิสระได้หำรือถึงบทบำทของคณะกรรมกำรอิสระใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล Compliance และจรรยำบรรณองค์กร ทั งนี  ในกำรประชุมทุกครั ง ประธำนฯ จะเปดิโอกำสให้
กรรมกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยและมีอิสระเสร ี โดยสรุปกำรประชุมตำมรำยละเอียดดงัต่อไปนี    
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2560 ของคณะกรรมการบรษิัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ 
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1 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์              

2 
ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยำ
รักษ์ 

             

3 พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์     
         

x นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์   พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่ 20 ก.พ. 2560 เน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์

4 นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ 
แต่งต้ังมีผล
วันที่ 27 
ก.พ. 2560 

  
         

5 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข              

6 นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำต ิ              

7 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค     
         

8 นำยวิชัย อัศรัสกร              

9 นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์             
 

10 นำยสมชัย สัจจพงษ ์     
   

      

11 นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ              

12 นำยดอน วสันตพฤกษ ์              

13 นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์
แต่งต้ังมีผล
วันที่ 27 
ก.พ. 2560 

           

14 นำยธรรมยศ ศรีช่วย              

15 นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช              

 รวมกรรมการท่ีเข้าประชุม 14 14 15 15 11 15 15 13 15 15 14 14 13 

 จ านวนกรรมการท้ังหมด 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2560  
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม  13 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 17 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  
5  คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รวม 5 คร้ัง 

1.นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ 13/13      - 

2.ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  
กิตยำรักษ์    

13/13 17/17     - 

3.พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์  12/13   3/3   - 

4.นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ  10/11    1/1  
27 ก.พ. 2560 

(แทนนำยประเสริฐ 
บุญสัมพันธ์) 

5.พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 13/13  5/5    - 

6.นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 13/13   3/3  5/5 - 

7.นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 10/13 15/17     - 

8.นำยวิชัย อัศรัสกร 12/13 17/17     - 

9.นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ 12/13  5/5 3/3   - 

10.นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ 13/13    2/3  - 

11.นำยสมชัย สัจจพงษ ์ 10/13    3/3  - 

12.นำยดอน วสันตพฤกษ ์ 13/13  5/5    - 

13.นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์ 11/11     4/4 27 ก.พ. 2560 
(แทนนำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) 

14.นำยธรรมยศ ศรีช่วย 13/13     5/5 - 

15.นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช 13/13      - 

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2560 (รวม 1 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2560 

การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 13 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม  17 
คร้ัง 

คณะกรรม 
การก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  
 5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 
รวม 3 
คร้ัง 

คณะกรรม 
การ

ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

องค์กร 
รวม 5 คร้ัง 

นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 2/2    2/2  
พ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง
เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปี
บริบูรณ์ มีผลตั งแต่ 20 
กุมภำพันธ์ 2560 

 

หมายเหตุ  :  ในปี 2560 มกีารประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 13  ครัง้ เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และ ประชุมนัดพิเศษ 1 ครั้ง  

 * สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลา
ล่วงหน้า   และส่งหนังสือลาประชุมใหก้ับประธานกรรมการ 
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8.2   ผู้บริหาร     

8.2.1     รายช่ือผู้บริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2560 

(โครงสร้างการจดัการบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ” แล้ว) 

 ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1.  นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

2.  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 

3.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์1/ 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย และรักษำกำรแทนรอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญบ่รหิำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำยอีกหน้ำที่หนึ่ง 

4.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 2/ 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืน 
( ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 ปรบัเปลี่ยนช่ือต ำแหนง่เปน็  ประธำนเจ้ำหน้ำที่
เทคโนโลยีและวิศวกรรม )  

5.  นำงนิธิมำ เทพวนังกูร  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน  

6.  นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร 
( ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 ปรบัเปลี่ยนช่ือต ำแหนง่เปน็ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
บริหำรองค์กรและควำมยั่งยืน ) 

7.  นำงศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

8.  นำยนพดล ปิ่นสุภำ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

9.  นำงสำวจิรำพร ขำวสวัสดิ์3/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน  ำมัน 

10.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

11.  นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรควำมยั่งยืนและวิศวกรรมโครงกำร 
( ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 ปรบัเปลี่ยนช่ือต ำแหนง่เปน็ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
นวัตกรรมและดิจติอล) 

12.  นำยอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ 4/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้ำนรฐักิจสัมพันธ์ 

13.  น.ส.เพียงพนอ บุญกล่ ำ5/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักกฎหมำย  

14.  นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย6/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ปฏบิตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)   

15.  นำยอธิคม  เติบศริิ  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ปฏิบัตงิำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

16.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษทั พีทที ีโกลบอล 
เคมคิอล จ ำกัด (มหำชน)  

17.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ บรษิัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  

18.  นำยเติมชัย บุนนำค7/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษทั โกลบอล เพำเวอร์  
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 ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

19.  นำยสัมฤทธิ์ ส ำเนียง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยทุธ์และบริหำรกำรเงินองค์กร 

20.  น.ส.วิไลวรรณ กำญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญน่โยบำยกำรเงินและบัญชีองค์กร     

21.  นำยเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญศู่นยบ์ริกำรงำนบัญช ี

หมายเหตุ :  รำยชื่อ 1-5 คือผู้บริหำรของบริษัท ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 1/แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายสรัญ รังคสิริ ซึ่งเกษียณอายุ  
 2/แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายชวลิต พันธ์ทอง ซึ่งเกษียณอายุ    
 3/  แต่งต้ังเม่ือ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 4/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560  
 5/  แต่งต้ังเม่ือ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ซึ่งเกษียณอายุ  
 6/เปลี่ยนแปลงต าแหน่งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 เนือ่งจากการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต 
                       ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)    
 7/แต่งต้ังเม่ือ 1 มีนาคม 2560   
   

8.2.2   อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ)่ 
 ตำมข้อบังคับของบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย และจะต้องบริหำรบริษัทตำมแผนงำนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด  ซ่ือสัตย์  
สุจริตและระมัดระวัง  รักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด  อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ให้
รวมถึงเรื่องหรือกิจกำรต่ำงๆ  ดังต่อไปนี ด้วย 

 ด ำเนินกิจกำร  และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัท 
 บรรจุ แต่งตั ง ถอดถอน โยกย้ำย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน  หรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย พนักงำนและ

ลูกจ้ำง ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
 ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำและส่งมอบนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงำนและงบประมำณ

ต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมัติ  และมีหน้ำที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนและงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรในทุกๆ 3 เดือน 

 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย  แผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร ปตท.ได้มอบอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยมีหลักกำรและ
ขอบเขตอ ำนำจ  ดังต่อไปนี  

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบำย  ระเบียบ  
ข้อก ำหนด  ค ำส่ังและมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  และ /หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุก
ประกำร 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำ  ติดต่อ  ส่ังกำร  ด ำเนินกำร  ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรม 
สัญญำ  เอกสำรค ำส่ังหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ
และบุคคลอื่น  ตลอดจนให้มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆที่จ ำเป็นและสมควร  เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
ข้ำงต้นส ำเร็จลุล่วงไป 
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 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคบับญัชำพนักงำนและลูกจ้ำงทกุต ำแหน่งรวมถึงกำรบรรจ ุแต่งตั ง ถอดถอน 
เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง  ลงโทษทำงวินัย  ตลอดจนให้ออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบ 
ข้อก ำหนดหรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของบริษัทก ำหนด  แต่ถ้ำเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงชั นที่ปรึกษำ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ นไปจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทก่อน และให้มีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง  
และออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อก ำหนด หรือ
ค ำส่ังที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง  และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ 
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหนังสือมอบอ ำนำจดังกล่ำว และ /หรือให้ เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำ ส่ังที่
คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือบริษัทก ำหนดไว้ 

ทั งนี  กำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว  โดยในปี 2560
ไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอ ำนำจดังกล่ำว 

8.2.3     คณะกรรมการจัดการของ ปตท.    
 ตั งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2544  ได้มีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. (PTT Management Committee: 
PTTMC) เพื่อท ำหน้ำทีบ่ริหำรจัดกำร ปตท. ทั งนี  ณ  31 ธันวำคม 2560  ประกอบด้วยผูบ้รหิำร 14 ต ำแหน่ง ดังนี  

ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
1.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ประธำนกรรมกำร 
2.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
3.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย กรรมกำร 
4.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและบริหำรควำม ยั่งยนื  
( ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 ปรบัเปลี่ยนช่ือต ำแหนง่เปน็ ประธำนเจำ้หน้ำทีเ่ทคโนโลยี
และวิศวกรรม ) 

กรรมกำร 

5.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกำรเงิน  กรรมกำร 
6.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรพัยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร  
(ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 ปรับเปลี่ยนช่ือต ำแหน่งเป็น รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่บริหำรองค์กรและควำมยั่งยนื) 

กรรมกำร 

7.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
8.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน  ำมัน กรรมกำร 
9.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย กรรมกำร 
10. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญห่น่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
11. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญบ่ริหำรควำมยั่งยืนและวิศวกรรมโครงกำร  
( ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 ปรบัเปลี่ยนช่ือต ำแหนง่เปน็ รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล ) 

กรรมกำร 

12. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญด่้ำนรัฐกิจสัมพันธ์ กรรมกำร 
13.  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ส ำนักกฎหมำย  กรรมกำร 
14.  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรจัดกำรฯ มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั ง โดยในปี 2560 มีกำรประชุมรวม 45 ครั ง  (นดั
ปกติ 42 ครั ง และนัดพเิศษ 3 ครั ง)  

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่อประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ในกำรตัดสนิใจ
ในประเดน็ที่ส ำคัญต่อกลยทุธ์ ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  แผนกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ผลกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรลงทนุ  งบประมำณ  กำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ ปตท.และบรษิัทที่ ปตท.ถือหุ้น  
รวมทั งบรหิำรจัดกำรให้เกิดระบบกำรท ำงำนของบรษิัทที่ ปตท.ถือหุ้น  ใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ให้
รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังต่อไปนี  
- กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และภำรกิจหลักของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดทศิทำงกลยุทธ์องค์กร และเป้ำหมำยกำรด ำเนนิธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจน  
  ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองถึงโครงสร้ำงกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร เพื่อกำรลงทุนและ 
  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรกำรลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio  
   Management) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรอง และติดตำมกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดนโยบำย/กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ 
   ผู้บริหำรของกลุ่ม ปตท. ตั งแต่ระดับ 14 ขึ นไป ใหเ้ปน็ระบบ และมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับภำรกิจ 
  ของ กลุ่ม ปตท. ในอนำคต (Leadership Affliliation & Alignment Program) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำน/ กำรสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำร ระบบ 
   ทรัพยำกรบุคคล ระบบขอ้มูล รวมทั งโครงสร้ำงองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้ำวไปสู่องคก์ร 
   แห่งควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยนื 
- กำรพิจำรณำ กล่ันกรอง ก ำหนดนโยบำยและหลักกำรกำรก ำกับดแูลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of  
   Conduct) รวมทั งผลักดนัใหเ้กดิผลในทำงปฎบิัติตำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว้  
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรบคุคลและกำรเงินให้แก่ ปตท. และบรษิทัที่ ปตท. 
  ถือหุ้น 
- กำรหำข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่ส ำคัญระหว่ำงกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้ และกลุ่มธุรกิจ 
  ปิโตรเลียมขั นปลำย 
- กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (PA &  
  KPIs) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนนิธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
- กำรกล่ันกรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. 
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร ปตท.  เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนนิกำรอย่ำง 
   มีประสิทธิผล 
- กำรแต่งตั งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือ คณะท ำงำน เพื่อช่วยปฎบิัติงำนของคณะกรรมกำรฯ  
- ปฎิบัตงิำนอื่นตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่มอบหมำย 
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นอกจำกคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ตำมข้ำงต้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถผลักดันกลยุทธ์ และกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยได้ ปตท. ได้มีจัด
แบ่งกลุ่มของคณะกรรมกำรเป็น 3 ประเภทหลักประกอบด้วย   

 
1. คณะกรรมกำรผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy Committees) ประกอบด้วย   

1.1. คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) 
1.2. คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น) 

2. คณะกรรมกำรประสำนและตัดสินใจระหว่ำงธุรกิจ (Coordination Committees) ประกอบด้วย 
2.1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและก๊ำซธรรมชำติ (Upstream & Gas Business 

Group Alignment & Coordination Management Committee : UAC) 
2.2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย (Downstream Business Group Alignment & 

Coordination Committee: DAC) 
2.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและบรหิำรควำมยั่งยืน (Infrastructure & 

Sustainability Management Business Group Alignment & Coordination Committee : IAC) 
2.4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (Technology Alignment Committee : TAC) 

2.5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: SAC) 
2.6. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC) 
2.7. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจน  ำมัน (Oil Business Strategic Alignment Committee : OBSC) 
2.8. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น (Petrochemicals & Refining Business Strategic Alignment 

Committee: PRSC) 
2.9. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Business StrategicAlignment Committee: TBSC) 

       2.10. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Risk Manangement Committee: 
TRMC) 
3. คณะกรรมกำรบริหำรองค์กร (Support Committees) ประกอบด้วย 

3.1. คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำมเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee : CPRC) 
3.2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee : HRAC) 
3.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มกำรเงินและบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment &  

Coordination Management Committee : FAAC) 
3.4. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group KM Committee)  
3.5. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกลุ่ม ปตท.  (PTT Group Internal Audit Management  

Committee) 
3.6. คณะกรรมกำรดิจิตอลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital Steering Committee) 
3.7. คณะกรรมกำรนโยบำยและกำรจดัหำเชิงกลยุทธ์ระหว่ำงบรษิัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & Strategic Sourcing 

Committee) 
3.8. คณะกรรมกำรนโยบำย คุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Quality, Security, Safety, Health, and Environment Management Committee : QSHEGMC) 
3.9. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลแบรนดบ์ริษทักลุ่ม ปตท. (PTT Group Brand Equity Optimization Committee)  
3.10. คณะกรรมกำร Operational Excellence กลุ่ม ปตท. (PTT Group Operational Excellence Committee) 
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3.11. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate Governance Committee) 
3.12. คณะกรรมกำรนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR Committee) 

 
8.3  เลขานุการบริษัท  

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  คณะกรรมกำร ปตท. จึงได้แต่งตั งเลขำนุกำรบริษัทขึ น 
โดยมีภำระหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติ  กำรจัดกำรประชุม  
รวมทั งดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร  เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั งกำรจัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร  อำทิ  ทะเบียนกรรมกำร  หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น  รำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น  และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  

โดยคณะกรรมกำรฯ ได้แต่งตั ง เลขำนุกำรบริษัทตั งแต่ปี 2551 มำเป็นล ำดับ จนถึงปัจจุบันได้แต่งตั ง นำงวันทนีย์ จำรึก 
ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท และปฎิบัติหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท ตั งแต่
วันที่ 1 ธันวำคม 2556 เป็นต้นมำ 

 
 เลขานกุารบรษิัท  (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)   :   นางวนัทนีย์ จารึก 
อายุ  57 ป ี
สัดส่วนการถอืหุ้น     ร้อยละ   0.000430 
ประวัติการศึกษา 
-ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำเยอรมัน) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (Master of Business Administration) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
- หลั ก สู ต ร  Company Secretary Program (CSP2/2002), Effective Minute Taking (EMT1/2006), Board Reporting 
Program (BRP 9/2012), Company Reporting Program (CRP4/2012) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 
11/2014), Corporate Governance for Executives (CGE 1/2014) Director Certification Program (DCP215/2016), 
Ethical Leadership Program (ELP),  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
-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) 
- หลักสูตร Professional Exchange Program จัดโดย The HONG KONG Institute of Chartered Secretaries  

                   ประเทศฮ่องกง (2016) 
ประสบการณ์ท างาน 
- 2545 -2548  ผู้ช ำนำญกำร ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิัท ปตท. 
- 2549 -2556  หัวหน้ำทีม ส ำนักกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิัท ปตท.  
-2556-ปจัจบุัน    ผู้จัดกำรฝ่ำย ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่ม-ี 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ 
-กรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบรษิัทจดทะเบียนไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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-กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำรชมรมนักเรียนเก่ำเตรียมอดุมศกึษำรุ่น 38  
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 2560 เมื่อวนัศุกรท์ี่ 28 เมษำยน 2560 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 (จำ่ยในอัตรำเดิม) ได้แก่ 

1.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 
- เบี ยกรรมกำรรำยเดือน เดือนละ 15,000 บำท  
-  เบี ยประชุมครั งละ 15,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)  
   และเลขำนุกำรฯ ได้รับเบี ยประชุมเดือนละ 7,500 บำท 

1.2.2   ส ำหรับคณะกรรมกำรอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่อำจมกีำรแต่งตั งโดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมควำมจ ำเปน็และ
เหมำะสมในอนำคต ก ำหนดเบี ยประชุมครั งละ 24,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)  

1.3  ประธำนกรรมกำรของทุกคณะฯ ให้ได้รบัสูงกว่ำกรรมกำร ในอัตรำร้อยละ 25 
 เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2560 (จ่ำยในอัตรำเดิม) 

ก ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกบัผลประกอบกำรหรือก ำไรสุทธิของ ปตท. ใน
อัตรำเท่ำกับร้อยละ 0.05 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 และใหค้ ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง แต่ก ำหนดวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บำท ตอ่คนต่อปี (เท่ำกับอัตรำเดิม) และประธำนกรรมกำร ปตท. ได้รับสูงกว่ำกรรมกำรฯในอัตรำร้อย
ละ 25   
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ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2560  
    หน่วย : บำท 

ล ำ 
ดับ รำยนำม 

จ ำนวน
วัน  

ม.ค.-ธ.ค. 
2560 

โบนัส 
ปี 2560  

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 

(รวมเบี ยรำย
เดือน) 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี ย
ประชุม รวมค่ำตอบแทน 

1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ 365  3,750,000.00   1,262,500.00  –  1,262,500.00   5,012,500.00  

2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำ
รักษ์  

365  3,000,000.00   1,010,000.00   543,750.00   1,553,750.00   4,553,750.00  

3.  พลอำกำศโท บุญสืบ 
ประสิทธิ ์

365  3,000,000.00   960,000.00   90,000.00   1,050,000.00   4,050,000.00  

4.  นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ * 307  2,523,287.67   801,175.12   30,000.00   831,175.12   3,354,462.79  
5.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 365  3,000,000.00   1,010,000.00   150,000.00   1,160,000.00   4,160,000.00  
6.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 365  3,000,000.00   1,010,000.00   222,000.00   1,232,000.00   4,232,000.00  
7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 365  3,000,000.00   860,000.00   405,000.00   1,265,000.00   4,265,000.00  
8.  นำยวิชัย อัศรัสกร  365  3,000,000.00   960,000.00   435,000.00   1,395,000.00   4,395,000.00  
9.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ 365  3,000,000.00   960,000.00   192,000.00   1,152,000.00   4,152,000.00  

10.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ 365  3,000,000.00   1,010,000.00        48,000.00   1,058,000.00   4,058,000.00  
11.  นำยสมชัย สัจจพงษ ์ 365  3,000,000.00   860,000.00   72,000.00   932,000.00   3,932,000.00  
12.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ 365  3,000,000.00   1,010,000.00   120,000.00   1,130,000.00   4,130,000.00  
13.  นำยสมคิด เลิศไพฑูรย์ 308  2,531,506.85   852,142.86   96,000.00   948,142.86   3,479,649.71  
14.  นำยธรรมยศ ศรีช่วย 365  3,000,000.00   1,010,000.00   120,000.00   1,130,000.00   4,130,000.00  
15.  นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ก/ 365  3,000,000.00   1,010,000.00  –  1,010,000.00   4,010,000.00  

 รวมทั้งสิ้น 44,804,794.52 14,585,817.98 2,523,750.00 17,109,567.98 61,914,362.50 
 
ก/ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดของนายเทวินทร์ฯ   นายเทวินทร์ฯ ได้ส่งคืนให้กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาจ้าง
บริหาร ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
       นอกจำกนี  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้ส่งคนืค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร ที่ได้รับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในกลุม่อีก 2 บริษัท ได้แก ่ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รับจำก บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด    
(มหำชน) ปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 2,389,473.09 บำท และค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รับจำกบริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 
4,045,991 บำท เรียบร้อยแล้วตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ  
 
หมำยเหตุ  :  
 *บุคคลล ำดับที่ 4 นำยบุญทักษ์ หวังเจรญิ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 และแจง้ขอลำออกมีผลตั งแต ่31 ธันวำคม 2560 
   บุคคลล ำดับที่ 13 นำยสมคิด เลิศไพฑูรย์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560 
 
ทั งนี  บริษัท จัดหำรถส ำหรับกำรปฎิบัติหน้ำที่ให้กับประธำนกรรมกำรใช้ในขณะด ำรงต ำแหน่ง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำนั น 
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560 
หน่วย  : บำท 

ล ำ 
ดับ รำยนำม 

จ ำนวน
วัน  

 ม.ค.-ธ.ค. 
2560 

โบนัส 
ปี 2560  

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 

(รวมเบี ยรำย
เดือน) 

เบี ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี ย
ประชุม รวมค่ำตอบแทน 

1.  นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 50 410,958.90  150,357.14  60,000.00  210,357.14  621,316.04  

 รวมทั้งสิ้น  410,958.90   150,357.14   60,000.00   210,357.14   621,316.04  
 
หมำยเหตุ  : นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2556 และพ้นจำกกำรด ำรงต ำแหน่งเนื่องจำก 
                      อำยุครบ 65ปีบริบูรณ์ มีผลตั งแต ่20 กุมภำพันธ์ 2560   
 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557- 2560* 
 หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงนิ 

เงินเบี ย
ประชุม 

14 17,632,709.70 15 18,232,411.29 15 15,883,015.57 15 17,319,925.12 

โบนัสรวม 14 27,680,910.81 15 9,664,610.82      15 41,717,213.11 15 45,215,753.42 
รวม  45,313,620.51 

 
27,897,022.11  57,600,228.68  62,535,678.54 

*หมำยเหตุ ปี2558, 2559, 2560 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปตท. ท่ีแสดงในตำรำง ได้รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรของนำยเทวินทร์ฯ ซ่ึงนำยเทวินทร์ฯ ได้ส่งคืนให้ ปตท. 
แล้ว 

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รบัจากการเป็นกรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย* ระหวา่งปี 2560   

กรรมกำรอิสระของ ปตท. ทีเ่ปน็กรรมกำรอิสระของบรษิัท พีททีี โกลบอลเคมคิอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) ได้รบัค่ำตอบแทน
จำก PTTGC ดังนี  

*อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่  
**นำยประเสริฐฯ พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร ปตท. เมื่อวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2560 เน่ืองจำกอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 

รวมค่าตอบแทน 

โบนัสกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุมและ

ค่าตอบแทน รายเดือน  

นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ*์* 4,097,626.51 1,360,000.00                 -    5,457,626.51 
นำยดอน วสันตพฤกษ ์ 3,278,101.21 1,050,000.00 240,000.00 4,568,101.21 
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8.4.2    ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ปตท. ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของ ปตท. ตำมระบบประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (Performance Agreement : PA) ก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลังซ่ึง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรทุกระดับร่วมกันก ำหนดตัวชี วัดและ ตั งค่ำเป้ำหมำย (Key 
Performance Indicators : KPIs) ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและน ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรทุกระดับ โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมำตรฐำน
ของกลุ่มธุรกิจชั นน ำประเภทเดียวกัน พร้อมทั งน ำเสนอหลักกำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อ
พิจำรณำและอนุมัต ิ
 จ ำนวนผู้บริหำรตำมนิยำม ก.ล.ต. มีจ ำนวน 5 รำยตำมต ำแหน่ง ได้แก่ ต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ (ปธบ./กผญ.) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและก๊ำซธรรมชำติ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืน และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน  ซ่ึงไม่รวมผู้บริหำรระดับสูงที่ไปปฏิบัติงำนในบริษัทที่  ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ที่มำปฏิบัติงำนที่ ปตท. ได้รับค่ำตอบแทนจำก ปตท.ตำมรำยละเอียด ดังนี   
 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2560 (แยกค่าตอบแทน ปธบ./กผญ.)      
  หน่วย  :  บำท 

 หมำยเหตุ :  เงินเดือนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ในส่วนของ นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช  รวมค่ำตอบแทนที่ ปตท. จ่ำยให้ 
เนื่องจำกปฏิบัตงิำนเพิ่มเติม ได้แก่กำรเป็นประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้ส่งคืนค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร ที่ได้รับ
จำก ปตท.   บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทน 

ปี 2560 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหาร 
(ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.) รวม 

จ านวนรายตาม 
ต าแหน่ง 

จ านวนเงิน 
 

จ านวนราย
ตามต าแหน่ง 
 (รวมประธาน
เจ้าหน้าที่ 
บริหารและ
กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่) 

จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 32,460,000 4 27,127,470 5 59,587,470 

โบนัสรวม 10,571,000 4 12,309,880 5 22,880,880 

รวม 43,031,000  39,437,350  82,468,350 
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2557-2560 
 หน่วย  :  บำท 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2557-2560 
  หน่วย  :  บำท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 
จ า
นว

นร
าย

 
จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย
ตา
ม

ต า
แห

น่ง
  

จ านวนเงิน 

เงินสมทบ
กองทุน
ส ำรองเลี ยง
ชีพ 

9/4 4,937,228.80 4 5,086,634.00 4 3,518,977.20 4 3,632,300.50 

  
  ข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บรหิำรของบริษทั มีดังนี  

ไม่ปรำกฏว่ำมีประวัติกำรท ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำเกี่ยวกับ  
1) กำรถูกพิพำกษำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ ยกเว้นที่เป็นควำมผดิอันเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหุโทษ หรือ

ควำมผิดในท ำนองเดียวกัน  
2) กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบคุคลล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
3) กำรเป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือ   

ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

8.5  พนักงาน    
บุคลำกรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่ สุดในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดย ปตท. มีควำมเช่ือมั่นว่ำ กำร

เจริญเติบโตขององค์กรขึ นอยู่กับพนักงำนที่มีคุณภำพ  ดังนั น ปตท. จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นที่จะพัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรและ
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมทันสมัย เทียบได้ในระดับสำกลและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  เพื่อที่จะ
เสริมสร้ำงและพัฒนำให้พนักงำนเป็นทั งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และ
มุ่งเน้นให้พนักงำนเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ ปตท. ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมควำมยั่งยืน ( Sustainability 
Organization) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่กำรเป็นบริษัทที่สร้ำง
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้แก่ประเทศชำติ 

 
 

ค่าตอบแทน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ า
นว

นร
าย

 
จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 
 

จ า
นว

นร
าย
ตา
ม

ต า
แห

น่ง
  

 จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 10/5 56,454,960.00 5 51,686,336.00 5 56,614,080 5 59,587,470 
โบนัสรวม 10/5 34,428,132.00 5 17,158,259.00 5 22,617,040 5 22,880,880 

รวม  90,883,092.00  68,844,595.00  79,231,120  82,468,350 
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จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
จ ำนวนพนักงำน ปตท. (รวมพนักงำนที่ไปปฏิบัติงำน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.)  ปี 2560 เท่ำกับ 4,697 คน 

และ ทั งนี  ปตท. ยังคงด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมผันผวนของสภำวะ
เศรษฐกิจ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรทรัพยำกรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม หรือมีควำมจ ำเป็นต่อเนื่องจำกกำรลงทุน  

 จ ำนวนบคุลำกรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2557 – 2560 มีรำยละเอียด ดงันี   

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. 
1.  ก๊ำซธรรมชำต ิ 1,323 - 1,289  1,283 - 1,281  

2. น  ำมัน 1,409 - 1,465  1,440 - 1,486  
3.  ปิโตรเคมีและกำร
กล่ัน 

93 - 83  105 - 100  

4. กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้ำงพื นฐำน 201  342  492 - 507  

5.  สนับสนุน และ
ปฏิบตัิงำนในบรษิัทที่ 
ปตท. ถือหุ้น 

1,2181/ 2722/ 1,2031/ 2782/ 
 

1,042/1 
 

254/2 1,084/1 239/2 

6.  บริษัทย่อยและ
กิจกำร ร่วมค้ำ  - 25,714 - 24,512 

 
- 

24,680 - 25,036 

รวม 4,244 25,986 4,382 24,790 4,362 24,934 4,458 25,275 
หมำยเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                   2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัตงิานในบริษัทในเครือ 

ค่ำตอบแทนแก่บคุลำกร (ไม่รวม กรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละผูบ้ริหำรระดับสูง) ปี 2557- 2560 มีรำยละเอียด ดังนี  
   หน่วย : บำท 

ค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินเดือนรวม 3,729,946,652.00 4,000,980,185.00 4,080,267,146.00   4,282,921,717.48 
โบนัสรวม 1,869,490,435.00 1,647,437,327.00 2,136,905,643.00 2,115,503,048.90 
เงินสมทบกองทนุ
ส ำรองเลี ยงชีพ 434,836,637.00 468,316,181.00 481,014,787.00 506,518,662.19 
อื่นๆ (ถ้ำม)ี 2,750,517,905.00 2,676,017,663.00 2,953,091,552.00 3,778,463,866.70 

รวม 8,784,791,629.00 8,792,751,356.00 9,651,279,128.00 10,683,407,295.27 
 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ปตท. ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ

ให้กับผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ ให้สำมำรถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับ
มำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชั นน ำประเภทเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบกำรของ ปตท. ทั งในปัจจุบันและอนำคต 
โดยได้มีกำรปรับปรุงและทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง  อำทิ มีกำรปรับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนและกำรปรับโยบำย
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ขึ นเงินเดือนเมื่อพนักงำนได้รับกำรเลื่อนระดับ ซ่ึงเป็นหลักกำรที่เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั นน ำ ท ำให้ในระยะยำวสำมำรถรักษำ
ระดับเงินเดือนของพนักงำนให้เทียบเคียงได้กับตลำด และเกิดควำมเป็นธรรมกับพนักงำนที่มีประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญใน
กำรท ำงำนที่มำกขึ น หรือมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่สูงขึ น  

 
 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้องค์กรพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืน  ปตท. ยังคงพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ได้ใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มที่ เพื่อน ำพำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรมีโอกำสก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน และเติบโตไปพร้อมๆ กับควำมส ำเร็จขององค์กรด้วย 

ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหำรและพนักงำนในทุกระดับร่วมกันก ำหนดแผนงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำย
ขององค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจทั่วทั งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผู้บริหำรระดับสูง
ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งทั งหมด  รวมทั งสำยงำนสนับสนุนมำร่วมประชุมหำรือและก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำง
ขององค์กรร่วมกัน  และถ่ำยทอดทิศทำงดังกล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ จำกกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และ
แผนกำรใช้งบประมำณที่มีควำมสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน พนักงำน ปตท. ทุกระดับได้ก ำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี วัด (Key 
Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดับเป็นรำยบุคคล ตั งแต่ระดับองค์กร หน่วยงำน ลงมำจนถึงพนักงำน 
ทั งนี  วัตถุประสงค์และตัวชี วัดที่พนักงำนก ำหนดนั น จะใช้เป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนแต่ละบุคคล ซ่ึงสำมำรถสะท้อนควำมแตกต่ำงของผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนได้ 

ปตท. ได้น ำแนวทำงในกำรบริหำรสำยอำชีพ (Career Management) มำใช้เพื่อเตรียมควำมพร้อม และส่งเสริมพนักงำน
ทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ให้เป็นไปตำมรูปแบบ (Model) ที่องค์กรก ำหนดขึ น เพื่อรองรับภำรกิจ และ
สร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กร อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทำงหลักของกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนในทุกระดับ กำร
ก ำหนดสำยอำชีพของ ปตท.ขึ นอยู่กับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้ำงให้องค์กรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยแบ่งกำร
ด ำเนินงำนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มพนักงำน ที่เช่ือมโยงกันอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ  ซ่ึงมี
กระบวนกำรคัดเลือก ประเมินศักยภำพ  และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) อย่ำงเป็นระบบ  
โดย 

 กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง  (ระดับเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึ นไป)  เป็นกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้บริหำรระดับสูง ทั งในเชิงปริมำณและคุณภำพ มีคณะผู้บริหำร
ระดับ CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่ำ คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : 
PTTGMC) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำย
อำชีพกลุ่มผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล (Human Resources 
Group Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ
ให้แก่รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร ในกำรตัดสินใจประเด็นควำมร่วมมือที่
ส ำคัญต่อกลยุทธ์และทิศทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทำงของ
กลุ่ม ปตท.  

 กลุ่มพนักงำน (ระดับผู้จัดกำรส่วนหรือเทียบเท่ำลงมำ) เป็นกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนตำมควำมจ ำเป็นของกำร
ด ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ส ำหรับ ปตท.ได้ก ำหนดให้จัดตั ง
คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำรส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย และกลุ่มที่ปรึกษำประจ ำสำยอำชีพ (Career Counseling Team : CCT) รวม  17 สำยอำชีพ  มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำน ให้ค ำปรึกษำ ชี แนะ ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน ทั งนี  
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วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรสำยอำชีพนั น เป็นกลไกให้พนักงำนตั งเป้ำหมำยและวำงแผนพัฒนำตนเอง เพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและสร้ำงคุณค่ำในงำนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร ทั งใน
รูปแบบกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำที่เหมำะสม ตำม Success Profile รวมถึง กำรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ตำม Career Path เพื่อให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำทักษะ ควำมช ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหน้ำที่
ใหม่  ตลอดจนกำรแต่งตั ง เลื่อนระดับพนักงำนให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและศักยภำพของพนักงำน ซ่ึง
กำรพัฒนำพนักงำนให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของพนักงำนและองค์กรนั น นอกจำกพนักงำน
จะมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเติบโตเป็นผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะน ำ ปตท. ไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด 

 นอกจำกกำรมุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงข้ำงตน้แล้ว ปตท. ยังใส่ใจในเรื่องของส่ิงแวดล้อม โดยได้จัดกำรอบรม
หลักสูตรด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำนที่ท ำงำนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้พนักงำนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในเรื่องดังกล่ำว โดยในปี 2560 ได้มีกำรจัดหลักสูตรอบรมฯ รำยละเอียดดังตำรำง 
No. Name of the business event Start date End date Location Attendees 
1 SSHE Training 1 5/1/2017 7/12/2017 ปตท.สนญ. 262 
2 Basic Safety, Occupational Health and 

Environment  
13/3/2017 19/5/2017 ปตท.สนญ. 60 

3 กำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ส่ิงแวดล้อม ส ำหรับผู้จัดเก็บและรำยงำน (กทม.) 

19/4/2017 2/11/2017 ปตท.สนญ. 24 

4 กำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ส่ิงแวดล้อม ส ำหรับผู้จัดเก็บและรำยงำน (ระยอง/
ชลบุรี) 

26/4/2017 3/11/2017 โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ
ระยอง 

11 

5 กำรพิจำรณำและอนุมัติข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ส่ิงแวดล้อม ส ำหรับผู้บรหิำร (กทม.) 

21/4/2017 21/4/2017 ปตท.สนญ. 7 

6 กำรพิจำรณำและอนุมัติข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ส่ิงแวดล้อม ส ำหรับผู้บรหิำร (ระยอง/ชลบุรี) 

28/4/2017 28/4/2017 โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ
ระยอง 

3 

7 ผู้ทวนสอบผลกำรด ำเนินกำรด้ำนอำชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท. 

6/7/2017 7/7/2017 ปตท.สนญ. 4 

8 Introduction & Internal auditor ISO14001:2015 24/5/2017 22/9/2017 ปตท.สนญ. 81 
9 กำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือน

กระจก กลุ่ม ปตท. 
30/10/2017 30/10/2017 ปตท.สนญ. 10 

 462 
 
 ในปี 2560  ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงกำร Young People to Globalize : YP2G เป็นปีที่ห้ำ 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   
 ปตท. ยังคงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำน (Career and Competency Management) โดยมี
กำรจัดท ำและทบทวน Success Profile รวมทั ง Career Path ของแต่ละต ำแหน่งงำน และผลักดันให้มีกำรประเมิน Success Profile 
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ให้สอดรับกับ Performance Cycle  ที่ผู้บังคับบัญชำต้องร่วมหำรือกับพนักงำน(Two-Way) ถึงงำนที่ต้องรับผิดชอบตั งแต่ต้นปี 
และท ำกำรติดตำม  ประเมินผลในช่วงครึ่งปีและปลำยปี ทั งนี เพื่อติดตำมและ /หรือจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ให้พนักงำนต่อไป    

กลุ่ม ปตท.ได้ให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนสถำบันพัฒนำผู้น ำและกำรเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 
and Learning Institute: PLLI) โดยสถำบัน PLLI มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่กำรเป็นสถำบันพัฒนำผู้น ำด้ำนพลังงำนชั นน ำในกลุ่ม
อำเซียนในปี 2566 และมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรและผลักดัน
หลักสูตรหลักของพนักงำนกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

สถำบัน PLLI ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำของกลุ่ม ปตท.ให้เป็นทั งคน “ดีและเก่ง” อย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำผู้น ำ
รองรับกำรเติบโตขององค์กร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรรองรับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) และ
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  PLLI ได้มีกำรยกระดับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำขึ นใหม่ 
เพื่อให้สอดรับกับทิศทำงธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนและกำร
บริหำรจัดกำรที่ทันสมัย โดยโครงสร้ำงหลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับ ตั งแต่พนักงำนใหม่จนถึง
ผู้บริหำรระดับสูง แบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 Program โดยเริ่มจำก 

1. Leadership Development  Program  เป็นหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมและเร่งพัฒนำผู้บริหำรกลุ่มศักยภำพให้มีทักษะ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั งในเรื่องกำรบริหำรคนและบริหำรงำน โดยมุ่งเน้นด้ำน Leadership ทั งในแง่ของตนเอง ทีมงำน 

และองค์กร ผ่ำนกำรศึกษำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์กับวิทยำกรชั นน ำระดับโลก รวมทั งกำรเรียนรู้

แบ่งปันประสบกำรณ์กำรท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ จำก ผู้บริหำรระดับสูงทั งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร   

2. Core Program เป็นหลักสูตรหลักเพื่อพัฒนำศักยภำพพนักงำนทุกคนตำมกลุ่มระดับ ต ำแหน่งงำน โดยผู้บังคับบัญชำ

จะต้องให้กำรสนับสนุนพนักงำนในกำรเข้ำอบรมในกลุ่มหลักสูตรนี  กลุ่มหลักสูตรนี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักสูตร

ภำคบังคับ (Compulsory)  , กลุ่มหลักสูตร Direction/Assignment  และกลุ่มหลักสูตร  Essential Program (Personal 

Wellness)  

        3.    Functional Program เป็นหลักสูตรของสำยอำชีพต่ำงๆ ที่มุ่งพัฒนำพนักงำนภำยในสำยอำชีพ ตั งแต่ระดับแรกเริ่มจนถึง
ระดับผู้เช่ียวชำญ PLLI ด ำเนินกำรร่วมกับกลุ่ม Functional Academy ที่ ปตท. จัดตั งขึ น เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ภำยใน
องค์กรให้เป็นระบบ   โดยส่งเสริมกำรสร้ำงวิทยำกรภำยในให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ภำยใน
หน่วยงำนตำมแต่ละสำยอำชีพ   

 
 
 
 
 
 

4. Elective Program เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพพนักงำนตำมควำมต้องรำยบุคคล โดยเป็นกำรพิจำรณำร่วมกันทั ง
ผู้บังคับบัญชำและพนักงำนในกำรเลือกหลักสูตรพัฒนำเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น เช่น หลักสูตรภำษำอังกฤษ  
หลักสูตร Presentation เป็นต้น 
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สรุปตัวเลขกำรพัฒนำพนักงำน 
 ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี
จ านวนชั่วโมงอบรม 

ต่อคนต่อป ี
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

พนักงำน 63.0 35.24 55.11 68.40 40.62 
ผู้บริหำร 43.0 22.61 30.02 20.91 25.12 

 บำทต่อคนต่อป ี
ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนตอ่ป ี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
พนักงำนและผู้บรหิำร 58,000.00 55,435.37 34,476.36 35,168.35 37,837.83 

 

การสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพือ่เป้าหมายเดียวกัน 
ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบกำรส่ือควำมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน  เพื่อให้พนักงำนทุกระดับได้รับทรำบถึงแนวทำง  

กำรด ำเนินงำนขององค์กร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ น และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วน
ร่วม   ในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กรในแต่ละปี นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร
กิจกำรสัมพันธ์ ปตท. ที่ก ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั ง ยังมีกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมปรึกษำหำรือ 
(Joint Consultation Committee : JCC) ที่ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนภูมิภำคทั่ว
ประเทศ นอกจำกนี  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ยังได้จัดประชุมส่ือควำมกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะมำโดยตลอด และมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อรับทรำบระดับ
ควำมพึงพอใจและระดับควำมผูกพันในปัจจัยต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีควำมเชื่อม่ันว่ำกำรส่ือควำม
ที่ดี และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนจะน ำไปสู่สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทุก
ระดับ  และท ำให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรร่วมกัน  รวมทั งได้ด ำเนินกำร สอบทำนควำมต้องกำรพื นฐำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ของผู้บริหำรและพนักงำนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหลำยคณะ เช่น คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ปตท. และคณะกรรมกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นต้น และมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน
โดยที่ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยนอกจ ำนวน 1 ครั ง  นอกจำกนี ยังมีกำรร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำรของกลุ่ม และจัดท ำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน  

การก าหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values) 

การก าหนดค่านิยมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values) 
กลุ่ม ปตท. ก ำหนดค่ำนิยม SPIRIT เพื่อเป็นรำกฐำนส ำคัญทีห่ลอ่หลอม ยึดเหนี่ยวพนักงำนทุกคนให้มีพฤติกรรมใน

กำรท ำงำนที่เป็นไปในทศิทำงเดียวกัน สะท้อนใหเ้หน็ภำพอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. อย่ำงชัดเจนในควำมเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ควำมรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ชุมชน และประเทศชำติ  
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การสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บรหิาร 
เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ดังนั นกำรสรรหำและแต่งตั งต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  จึงต้อง

เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรี และด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จัตวำ โดยคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวน 5 คน ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ส ำหรับเป็นผู้บริหำร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเว้น เป็น
ผู้บริหำรซ่ึงเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผู้ที่มี
ควำมเหมำะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำแต่งตั ง โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหำรเดิมพ้น
จำกต ำแหน่ง สัญญำจ้ำงมีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรจะจ้ำงผู้บริหำรเดิมต่อหลังจำกครบก ำหนดเวลำ
ตำมสัญญำจ้ำง ไม่ต้องด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจ้ำงเกินสองครำวติดต่อกันไม่ได้ ซ่ึงในปี 2558 คณะกรรมกำร 
ปตท. ได้ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่คนใหม่เพื่อท ำหน้ำที่แทนนำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร ซ่ึงครบวำระ
ตำมสัญญำจ้ำงในวันที่ 9 กันยำยน 2558 โดยได้แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ตำมพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ทั งนี  มีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนจ ำนวน 4 คนโดยแบ่งเป็น
ผู้บริหำรกลุ่ม ปตท. 3 คน และบุคคลภำยนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนกำรสรรหำด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสภำยใต้แนวทำงกำรสรร
หำผู้บริหำรสูงสุด ตำมมำตรำ 8 วรรค 3 แห่งพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
(ฉบับที่  6) พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครที่ เหมำะสมเสนอต่อ
คณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำ คือนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช  ทั งนี  เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2558  คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติ
เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั งนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. คนใหม่ ต่อจำกนำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร โดยเข้ำรับต ำแหน่งตั งแต่
วันที่  10 กันยำยน 2558 และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี 11 เดือน นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั ง (เนื่องจำกนำยเทวินทร์ วงศ์วำ
นิช จะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 สิงหำคม 2561)  

ปตท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีผู้บริหำรขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 
สมัครเข้ำคัดเลือกในกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ครั งต่อไป โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เพื่อทดแทนผู้บริหำร
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ระดับสูงที่จะเกษียณอำยุ ในระหว่ำงปี 2560-2564 และก ำหนดนโยบำย/แนวทำงกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. 
รวมทั งกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล คือ Management  Pool  ประกอบด้วยผู้บริหำร 297 คน และ Potential Pool ของต ำแหน่ง 
Key Area  ไว้เรียบร้อยแล้ว  

กำรบริหำรดังกล่ำว ด ำเนินกำรมำตั งแต่ปี 2550 โดย ปตท. มีระบบ “กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง (Group  Leadership  

Development  Program  :  GLDP)”  เพื่อเป็นกำรวำง  Succession Plan ส ำหรับเตรียมบคุลำกรให้มคีวำมพร้อมขึ นด ำรงต ำแหนง่

ที่สูงขึ นเมื่อมีต ำแหน่งว่ำงของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ต ำแหน่งต่ำง 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 2560 

 กำรเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บรหิำรระดบั EVP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ (กลุ่ม 

ปตท.)    

- จ ำนวน Pool Member  30 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2560) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง  27 รำย (ปี 2551 - 2560) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member คอื กลุ่มผู้บริหำรระดบั VP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ (กลุ่ม ปตท.)    

- จ ำนวน Pool Member  121 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2560) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง  45 รำย (ปี 2552 – 2560) 

 กำรเตรียม  VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับ ผจ.ส่วน ที่มคีวำมพร้อมและศักยภำพ (ปตท.) 

- จ ำนวน Pool Member  146 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2560) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั งให้ขึ นด ำรงต ำแหน่ง 153 รำย (ปี 2552 - 2560) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปตท. ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส ำคัญในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 ในฐำนะบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ และบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ปตท. ตระหนักถึงพันธกิจส ำคัญในกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส และสร้ำงควำมเท่ำเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ปตท. 
มุ่งหวังที่จะพัฒนำองค์กรให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยเช่ือมั่นว่ำ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นระบบ
บริหำรจัดกำรที่ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม สร้ำงควำมมั่นใจในกำรลงทุนและสร้ำงมูลค่ำระยะยำวให้กับผู้ถือหุ้น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงท ำให้องค์กรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลดีที่สุด ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน  

 นับตั งแต่แปลงสภำพเป็น บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  และกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลำยปี 2544  
คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้ ปตท. จัดท ำนโยบำย เกี่ยวกับ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำน ตำม
ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กรที่ได้มำตรฐำนและเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) รวมทั งได้ก ำหนดระเบียบบริษัทว่ำด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในปี 2544 ซ่ึงได้มีกำรแก้ไขทบทวนใน
ปี 2557  และจัดท ำคู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ลงนำมรับทรำบ
และถือปฏิบัติ เป็นครั งแรกในปี 2546 และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องอีกจ ำนวน 4 ฉบับ ในปี 2548  ปี 2552 ปี 2556 และปรับปรุงครั งที่ 
4 ในปี 2559-2560 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกรำยงำน Corporate Governance Assessment Report ของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard), DJSI Corporate Sustainability Assessment และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั นน ำในระดับสำกล โดยใช้ช่ือว่ำ “คู่มือกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)” หรือคู่มือ CG 
ซ่ึงสำระส ำคัญที่ปรับปรุงในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ฉบับปัจจุบัน ได้แก่ 

 เพิ่มเติมช่องทำงกำรร้องเรียนด้ำนจริยธรรม และจรรยำบรรณ 
 เพิ่มเติมแนวปฏิบัติเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน (Insider Trading) โดยขอให้คณะกรรมกำร ปตท. ผู้บริหำร และ

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล หลีกเลี่ยงกำรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหำกมีควำมจ ำเป็นต้องซื อขำยให้
แจ้งเลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใส 

 เพิ่มเติมองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมกำร และกำรแต่งตั ง เช่น กำรเป็นอิสระของประธำนกรรมกำร 
 เพิ่มเติมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
 เพิ่มเติมคุณสมบัติและบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง 
 เพิ่มเติมเรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำคณะกรรมกำร 
 เพิ่มเติมจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เรื่องกำรป้องกันกำรฟอกเงิน 
 เพิ่มเติมแนวปฎิบัติเรื่อง กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
ทั งนี  ปตท. ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร โดยมี

เป้ำหมำยที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงำนไทย
ข้ำมชำติชั นน ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภำพเป็นเลิศเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness) มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มร่วมกัน (Create Shared Value: CSV) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (Corporate Governance : CG)    
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 นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy)   
ปตท. มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือ CG ตำมโอกำสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย สภำพแวดล้อมทำง

เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงค ำมั่นสัญญำในกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมกำรได้ก ำหนด
นโยบำยกำรก 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 เพื่อช่วยพิจำรณำกล่ันกรองงำนที่
มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบ 

6. คณะกรรมกำร ปตท.  ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร  

7. คณะกรรมกำร ปตท.  เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ
ของ ปตท.   

8. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ ปตท.ทั งในเรื่องทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำรเงินอย่ำง
เพียงพอ เช่ือถือได้และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท . ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน มี
หน่วยงำนประชำสัมพันธ์และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องกำรให้ข้อมูลกับนักลงทุนและ
ประชำชนทั่วไป 

9. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศ และมีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับ ปตท.ที่เหมำะสม 

10. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคัญทุก
ระดับอย่ำงเหมำะสมและมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส  เป็นธรรม 

11. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั งปฏิบัติตำมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ทั งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักลงทุนและผู้สนใจต่ำงชำติ  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียน ำไปใช้เป็น
ประโยชน์  หรือน ำไปใช้อ้ำงอิงได้บนระบบเครือข่ำย PTT Intranet และบน เว็บไซต์ ของ ปตท. แล้ว  
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9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 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 ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ นสุดรอบปบีัญชีของ 
ปตท. และในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นเรง่ด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชนข์องผู้
ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รบักำรอนุมัตจิำกผู้ถอืหุ้นแล้ว บริษทัจะเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นเปน็กรณีไป  

ทั งนี ในปี 2560 ปตท. ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันศุกรท์ี่ 28 เมษำยน 2560 ณ ห้องบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็น
เตอร์ ชั น 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุักร กรุงเทพมหำนคร และไม่มีกำรเรียก
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  

9.1.1.2  การแจ้งเชิญประชมุล่วงหน้า 
 ในปี 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2560 มีมติให้มีกำรจัดกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในวันที่ 28 เมษำยน 2560 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  7 เมษำยน 2560   และได้ท ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันทั ง
ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่  22-24 เมษำยน  2560) 
เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม  
 ทั งนี ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปตท.ได้น ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบเปิดเผยใน เว็บไซต์ 
ของ ปตท. ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั งแต่วันที่  28 มีนำคม  2560) 

9.1.1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั ง  ประธำนที่ประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษำกฎหมำยซ่ึงท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงให้ที่ประชุมรับทรำบ แล้วจึงชี แจงกติกำทั งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และเมื่อมี
กำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ถำม
ค ำถำมในแต่ละวำระ  และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  จำกนั นประธำนฯ และผู้บริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 
ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั นๆ ส ำหรับวำระกำรเลือกตั งกรรมกำร 
ประธำนฯจะด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล 
 ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม และไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้ำ
ร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั งหมดอำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจำรณำระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมที่
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ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั งนี ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2560 ไม่มีกำรเปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำร
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในที่ประชุมอย่ำงใด 
 อนึ่ง ในกำรประชุมทุกครั งจะมีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยกำรลงมติพร้อมกับ
นับคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั งประมำณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั งนี ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2560 ได้ก ำหนดกำรประชุมเวลำ 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลำ 07.30 น. โดย ณ ตอนเปดิประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
กำรประชุมรวมจ ำนวนทั งสิ น 2,618 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 1,125 รำย และรับมอบฉนัทะ 1,493 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทั งสิ น 
2,040,915,542 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 71.45 ซ่ึงเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้ทั งหมดของ ปตท. จ ำนวนทั งสิ น 
2,856,299,625 หุน้ โดยมีผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมและชี แจงข้อมูล ประกอบด้วย  

กรรมการ 
  1. นำยปิยสวัสดิ์  อมัระนันทน์     ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ  
  2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยำรักษ์    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
  3. พลอำกำศโท บุญสืบ  ประสิทธ์ิ  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ   
  4. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
  5. นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ             กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
  6. นำยชำญวิทย์  อมตะมำทุชำติ  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ /  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร   
 7. นำยวิชัย  อัศรัสกร   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 8. นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค          กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 9. นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์     กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
10. นำยสมชัย สัจจพงษ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
11. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
12. นำยดอน  วสันตพฤกษ์   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
13.นำยสมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  
14. นำยธรรมยศ ศรีช่วย กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  
15. นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  
 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

ผู้บริหาร 
 1. นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นตน้และก๊ำซธรรมชำติ   
2. นำยสรัญ รังคสิริ    ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลำย   
3. นำงนิธิมำ เทพวนังกูร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน 
4. นำยชวลิต พันธ์ทอง    ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำนและบริหำรควำมยั่งยืน                                                                            
นอกจำกนี  ยังมีผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรจำกบริษทั 
กลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้ำนหน้ำเวที พรอ้มที่จะชี แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถำมทีเ่กี่ยวข้อง  ทั งนี  กรรมกำร 
อิสระ เป็นผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถอืหุ้นรำยย่อยด้วย 
 
ผู้สอบบัญชี  
  1.  นำงสำวมะยุรีย์ จันทะมำตย์ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
  2.  นำงสำวเมธำวี สวยสม  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
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  3.  นำงสำวรุ่งอุทัย  ทองสำย  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

ที่ปรึกษากฎหมาย  (ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบและกำรลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดกำรประชุม) 

  1.  นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด    
  2.  นำงสำวโชษิตำ เดชำรักษ์  บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด    
  3.  นำยสถำพร จ ำสุข  บริษทัส ำนักกฎหมำย เซ้ำท์ เอเชีย จ ำกัด 
  4.  นำยกันย์ วัชระกร บริษทัส ำนักกฎหมำย เซ้ำท์ เอเชีย จ ำกัด 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 13.16 น.) 
มีผู้ถือหุ้นมำประชุมรวมทั งสิ น 4,514 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 1,829 รำย และรับมอบฉนัทะ 2,685  รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทั งสิ น 2,358,013,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั งหมด 

 9.1.1.4  แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ทั งที่เป็นแบบรำยงำนประจ ำปี และแบบรำยงำนใหม่ระหว่ำงปีกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง และในกำรประชุมใดๆ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำหรืองดออกเสียงใน
เรื่องนั นๆ 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หำกมีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวำระใด  กรรมกำรท่ำนนั น
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั นๆ   

 9.1.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
 ในปี 2560  ปตท. จะจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์ภำยในช่วงเย็นหลังจำกเสร็จสิ นกำรประชุม (วันที่ 28 เมษำยน 2560) และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  (ซ่ึงจด
บันทึกรำยงำนกำรประชุม โดยแยกวำระชัดเจน ระบุจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำประชุม/ลำประชุม ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและข้อชี แจง
ของคณะกรรมกำร วิธีกำรนับคะแนนเสียง และผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระไว้อย่ำงครบถ้วน) ให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยในก ำหนด 14 วัน รวมทั งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม วีดีทัศน์ ภำพ 
และเสียงของกำรประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย 

9.1.2    การปฏบิัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 ปตท. ปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรำยเท่ำเทียมกัน (แม้ว่ำจะถือหุ้นไมเ่ท่ำกันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกัน ตำมจ ำนวนหุ้นที่

ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิพื นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ฐำนะ
ทำงสังคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยในวันประชุมผู้ถือหุน้ ปตท. จะจดัเตรยีมที่นั่งส ำหรบัผู้พิกำร ผู้สูงอำย ุ
และหญิงมคีรรภ์ไว้ในจดุที่สะดวกที่สุด  รวมทั งจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก  ทั งนี  ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมผู้
ถือหุ้นของบรษิัทเปน็กำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้และจดัท ำเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่พร้อมภำษำไทย รวมทั งก ำหนดให้
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั นๆ ซ่ึงรวมถึงกำรจัดกิจกรรมอื่นๆ ส ำหรบัผู้ถือ
หุ้น ปตท. ก็เปิดโอกำสให้โดยไมม่ีข้อจ ำกัด 

  

9.1.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอชื่อบุคคลเพือ่แตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ปตท. ก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั งก ำหนดขั นตอนแนวทำงกำรพิจำรณำ
กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระ และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำให้คณะกรรมกำร ปตท. พิจำ รณำ
ก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกำสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรร
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่6 

ฝ่ำย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ำนเดียว หรือหลำยท่ำนที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั งหมด
ของบริษัท หรือ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้นและจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่ำวต่อเนื่องมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี เสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ปตท. ก่อนกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีตั งแต่เดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน ของปี 2559 เพื่อเตรียมกำรในกรณีต้องเสนอช่ือกรรมกำรเพื่อขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (คนร.) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557 
 ทั งนี  ปตท. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลำตั งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559 แล้ว อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั งเป็นกรรมกำรในระยะเวลำดังกล่ำว ซ่ึง เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบแล้ว 

 9.1.2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  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 2560 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 

9.1.3  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ในฐำนะบริษทัพลังงำนแห่งชำติ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั งภำยใน

และภำยนอกบริษัท รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเปน็ 6 กลุ่ม 
และก ำหนดพันธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่ำงสมดุลดังต่อไปนี  
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ต่อประเทศ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอ มีคุณภำพ ได้
มำตรฐำน และ รำคำที่เป็นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ  

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด ำเนินธุรกิจที่มีกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล 
และ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน 

ต่อผู้ถือหุ้น  ด ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์  สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดี  และมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน   
ต่อลูกค้ำ สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำโดยผ่ำนกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพใน

ระดับมำตรฐำนสำกลด้วยรำคำเป็นธรรม    
ต่อคู่ค้ำ ด ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื นฐำนของควำมเป็นธรรม  มุ่งสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ

ที่ดี   เพื่อพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว 
ต่อพนักงำน สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท ำงำนระดับมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  ใหค้วำมมั่นใจในคุณภำพชีวิต

กำรท ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษทัชั นน ำ เพื่อสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
 
 9.1.3.1 การปฏบิัติต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสียท้ัง 6 กลุ่ม 
  9.1.3.1.1 ประเทศ    
   ปตท. ในฐำนะบรษิัทพลังงำนแหง่ชำติ มีภำรกิจส ำคัญในกำรขับเคล่ือนประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
วิสัยทัศน์ ใหป้ระเทศไทยมีควำม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีพันธะกิจในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว โดยกำร
จัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอมีคุณภำพได้มำตรฐำน และรำคำเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
  ปตท. ก ำหนดทิศทำงและกลยุทธกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับยทุธศำสตร์ชำติ นโยบำย Thailand 4.0 
นโยบำยกระทรวงพลังงำน และยทุธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ โดยมีบทบำทในด้ำนต่ำงๆดงันี  
  1) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน มีกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนทำงพลังงำนอย่ำงตอ่เนื่องเพื่อ
รองรับปริมำณกำรใช้พลังงำนที่เพิ่มขึ น  เช่น ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ สถำนีรับก๊ำซธรรมชำติ (LNG Receiving terminal) LPG 
Import Facilities คลังน  ำมันและสถำนีบริกำรน  ำมัน สถำนีเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซแบบลอย
น  ำ (FSRU: Floating Storage and Regasification Unit ) กำรลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่และไฟฟ้ำ เปน็ต้น ทำงด้ำนกำรจดัหำพลังงำน 
ปตท. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงในกำรจัดหำพลังงำนจำกแหล่งต่ำงๆ ให้มปีริมำณที่เพียงพอ มคีุณภำพ ได้มำตรฐำน เช่น กำร
จัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งในประเทศ กำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  และในรูปแบบกำรจัดหำ LNG (ก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ 
Liquefied Natural Gas)  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ    
   2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่งคัง่ทำงเศรษฐกิจ ไดจ้ัดหำพลังงำนในรำคำที่เหมำะสมเพื่อให้ธุรกิจมคีวำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับทรัพยำกรปิโตรเลียม ผำ่นธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  
โรงกล่ันน  ำมัน และธุรกิจปโิตรเคมีที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำธุรกิจต่อเนื่องอีกมำกมำย รวมถึงกำรส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้
ปรับปรุงประสิทธิภำพและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ผู้ประกอบกำรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และกำรเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจติอล  

3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมยั่งยืน  โดยส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำพลังงำนทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทั งกำรคิดค้นผลติภัณฑ์และกำรบริกำรที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตผลชุมชนทำงกำรเกษตร 
สนับสนุนกำรด ำเนนิกำรในห่วงโซ่อุปทำนที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG) 
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นตน้  
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9.1.3.1.2 สังคม ชุมชน  
ปตท. มุ่งมั่นในกำรเป็นองค์กรทีค่ ำนึงถึงกำรเตบิโตร่วมกันกับสังคมชุมชน และกำรขับเคลื่อนสังคมไทยให้

ก้ำวหน้ำ ควบคู่ไปกบักำรรักษำทรัพยำกรส่ิงแวดล้อม โดยน ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) มำ
ก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อสังคม ในด้ำนกำรพัฒนำมนษุย์ในทุกมิติ ครอบคลุมตั งแต่กำรศึกษำและกำรพัฒนำศักยภำพ 
และมำตรฐำนคุณภำพชีวิต สร้ำงกำรเข้ำถึงพลังงำนทำงเลือกอย่ำงเหมำะสม และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อม ทั งทำงบกและทำงทะเล ตลอดจนปลูกและดูแลรักษำป่ำเพื่อกักเก็บก๊ำซเรือนกระจก อันเปน็สำเหตขุองกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พร้อมทั งผลักดนัใหเ้กิดควำมตระหนักรู้และควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำรร่วมสร้ำง
สังคมสู่ควำมยั่งยืน หรือ "Sustainable Growth for All" 

อนึ่ง รำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “สำนพลังสู่ควำมยั่งยืนร่วมกัน” ในรำยงำนประจ ำปี และ
รำยงำนควำมยั่งยืนปี 2560 (Corporate Sustainability Report 2017) 

9.1.3.1.3 ผู้ถอืหุ้น  
กลยุทธ์กำรเจริญเตบิโตอย่ำงยั่งยนื (Sustainable Growth Strategy) ถูกน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ปตท. ให้

เป็นองค์กรที่มคีวำมเปน็เลศิในด้ำนกำรด ำเนินงำน (High Performance Organization) โดยตั งมั่นอยูบ่นหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี (Corporate governance) ควบคูไ่ปกับกำรดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน
มั่นใจว่ำ ปตท. จะเป็นบริษทัทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ี มีควำมยั่งยืน เปน็องค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

 กิจกรรมส าหรบัผู้ถือหุน้สามัญ 
ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้มีโอกำสเยี่ยมชมกำร

ด ำเนินงำน รับทรำบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหำร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมในพื นที่
จังหวัดระยองของ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องตั งแต่ปี 2549 เป็นต้นมำ  

ส ำหรับปี 2560 ปตท. ได้มีก ำหนดแผนงำนจดักิจกรรมในวันที่ 31 ตุลำคม 1-2 พฤศจิกำยน 2560 โดย ปตท. 
น ำส่งหนังสือเชิญและเอกสำรตอบรับไปยงัผู้ถือหุ้นซึ่งปรำกฏรำยช่ือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 (วันที่ 3 เมษำยน 2560) โดยทำงไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งควำมประสงคใ์นกำรเข้ำเยี่ยม
ชมกิจกำรของ ปตท.  อนึ่ง เนื่องจำกมีผู้ใหค้วำมสนใจและแจง้ควำมประสงค์ทีจ่ะเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. จ ำนวนมำก
ประมำณ 2,193 คน   ปตท. จึงก ำหนดใหใ้ช้วิธีกำรจับสลำกในกำรคดัเลือกผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเช่นเดียวกับทีผ่่ำนมำ โดยมี
ผู้บริหำร และคณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เปน็สักขีพยำน  ก ำหนดจบัฉลำกในวันที่ 19 กันยำยน 2560 และประกำศรำยช่ือ
ผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. บนเว็บไซตข์อง ปตท. เจ้ำหน้ำที่ของ ปตท. ได้ด ำเนนิกำรแจง้ผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ 
ปตท. ทำงโทรศัพท์เพื่อยืนยันกำรตอบรับเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท.  โดยกิจกรรมดังกล่ำวจะจดัใหผู้้ถือหุ้นรำยย่อยเข้ำเยี่ยมชม
กิจกำร ณ  สถำบันพัฒนำศักยภำพธุรกิจน  ำมัน (Oil Business Academy : OBA)  และศูนย์ธุรกิจคำเฟ่ อเมซอน (Amazon Inspiring 
Campus : AICA) รับฟังข้อมูล และพำเยี่ยมชมห้องจ ำลองกำรเรียนรู้ สถำนีบริกำรน  ำมัน น  ำมันหลอ่ลื่น น  ำมันอำกำศยำน และ LPG  
และโรงคั่วกำแฟ จ ำนวน 240 คน โดยแบ่งเปน็ 3 รุ่นๆ ละ 80 คน ซ่ึง ปตท. จะน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงกำร
ท ำงำนในปีถัดไป 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรในครั งต่อไป (ประจ ำปี  2561) สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำและ
รำยละเอียดโครงกำรได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหำกเป็นสถำนที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเท่ำนั น 

กิจกรรมส าหรบัผู้ถือหุน้กู้ ปตท.  
ปตท. ได้จัดกิจกรรมส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องมำตั งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทำง

ในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงเป็นกำรตอบแทนควำมเชื่อมั่นที่ได้ลงทุนระยะยำว
ในหุ้นกู้ของ ปตท.  ทั งนี กิจกรรมที่จัดขึ นในปี 2560 ยังคงมีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ มี
จ ำนวนกว่ำ 23,000 รำย อำทิ 
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- นิตยสำรรำยไตรมำส happiness ที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรส่ือควำมข้อมูลองค์กร ให้ควำมรู้ทำงด้ำนพลังงำน และบทควำม
น่ำอ่ำนต่ำง ๆ ที่ให้ทั งสำระและควำมบันเทิงอย่ำงครบครัน 

- กิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำรกลุ่ม ปตท.  จ ำนวน 3 ครั ง ได้แก่ ครั งที่ 1 เยี่ยมชมโรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (KVIS) สถำบันวิทยสิริเมธี 
(VISTEC) และโครงกำรป่ำวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในเดือนเมษำยน ครั งที่ 2 เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคำเฟ่อเมซอน Amazon 
Inspiring Campus (AICA) และ สถำบันพัฒนำศักยภำพธุรกิจน  ำมัน Oil Business Academy (OBA) ในเดือนมิถุนำยน 
และครั งที่ 3 เยี่ยมชมโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. จังหวัดระยอง ในเดือนตุลำคม 

- กิจกรรมสำนสัมพันธ์ เช่น  กิจกรรมสัมมนำและกิจกรรมเวิร์กชอปประเภทต่ำง ๆ  โดยเฉพำะกิจกรรมคอนเสิร์ตที่ยังคงได้
กำรตอบรับที่ดีเสมอมำ ซ่ึงในปี 2560 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ตประจ ำปี โดยเป็นกำรน ำบทเพลงพระรำชนิพนธ์ของรัชกำล
ที่ 9 และบทเพลงอันไพเรำะมำผสมผสำนกับบรรยำกำศกำรเปลี่ยนแปลงของท้อง “ฟ้ำ” ในช่วงเวลำต่ำง ๆ  จ ำนวน 2 
รอบ  
ทั งนี  ปตท. ยังคงมีแผนกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มระดับควำมพึงพอใจ

ของผู้ถือหุ้นกู้ฯ อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรจัดกิจกรรมผ่ำน Webpage และช่องทำงในกำรรับข้อมูล
ข่ำวสำรผ่ำนอีเมลเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และให้เกิดควำมสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

 
กิจกรรมส าหรบันักลงทุนสถาบัน    
ในปี 2560 นอกเหนือจำกกิจกรรมผู้บริหำรพบนักลงทุน เพื่อชี แจงข้อมูลผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสแล้ว 

ปตท. ได้จัดให้นักลงทุนสถำบันและนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจกำรและพบผู้บริหำรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเป็น
ประจ ำปีในช่วงเดือนมกรำคม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  ที่ศูนย์ธุรกิจคำเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA) และ 
สถำบันพัฒนำศักยภำพธุรกิจน  ำมัน Oil Business Academy (OBA)  โดยในกำรเยี่ยมชมดังกล่ำว นักลงทุนและนักวิเครำะห์มี
โอกำสทรำบถึงทิศทำงและโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จำกผู้บริหำรโดยตรง  

9.1.3.1.4 ลูกค้า   
ปตท. ด ำเนินธุรกิจทั งตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จ ำหน่ำยคือ ผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับ ลูกค้ำธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ลูกค้ำธุรกิจน  ำมัน ลูกค้ำธุรกิจก๊ำซ และ
ลูกค้ำธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน ทั งในกลุ่ม Business to Business: B2B และกลุ่ม Business to Consumer: B2C  

ปตท. รับฟังเสียงลูกค้ำ เพื่อใช้วิเครำะห์ก ำหนดควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
กำรเยี่ยมเยียนลูกค้ำ กำรสัมมนำ กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ฯลฯ ซ่ึงเป็นช่องทำงที่ให้สำรสนเทศ ในด้ำนข้อมูลคู่แข่ง สภำพกำร
แข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้ำ กำรใช้ชีวิตของผู้บริโภค ส่ิงแวดล้อมทำงกำรตลำด และควำมต้องกำรในอนำคตของ
ลูกค้ำ โดยน ำไปพิจำรณำร่วมกับสำรสนเทศอื่นๆ ได้แก่ สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังงำน นโยบำยรัฐ กฎระเบียบ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลกำรเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของลูกค้ำทั งในปัจจุบันและอนำคต 

ปตท. พัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรท ำธุรกรรมกับ ปตท. อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรพัฒนำ
ระบบ e-Order ระบบ  e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ  Direct Approved ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถสืบค้นข้อมูล รับกำร
สนับสนุน และท ำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม. ปตท. พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของศูนย์รับค ำส่ังซื อและลูกค้ำสัมพันธ์ 
ด้วยระบบ iMind เช่ือมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น อีเมล์ Website ข้อมูลสมำชิกบัตร PTT Blue Card ฯลฯ เพื่อให้
พนักงำน Contact Center ตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัยตลอดเวลำ 

ปตท. จัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและคู่มือปฏิบัติงำนที่ครอบคลุมทุกช่องทำง เช่น คู่มือมำตรฐำนสถำนีบริกำร คู่มือ
กำรบรรจุก๊ำซ คู่มือกำรเติมน  ำมันอำกำศยำน คู่มือมำตรฐำน Contact Center  เป็นต้น โดยมีวิธีกำรตรวจประเมินผลตำมมำตรฐำน
บริกำรตำมระบบ QSHE MS, Mystery shopper, Mobile Lab ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถสร้ำง
ประสบกำรณ์ที่ดีแก่ลูกค้ำได้สม่ ำเสมอ 
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ปตท. พัฒนำวิธีกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้เหมำะสมกับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้ำ เพื่อน ำไปสู่กำรซื อซ  ำ และ
บอกต่อ อันเป็นระดับควำมสัมพันธ์เป้ำหมำยสูงสุด มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ลูกค้ำที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่ำนกำรวิจัยส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปี ที่มีกำรพัฒนำวิธีกำรและข้อค ำถำมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยพิจำรณำร่วมกับพฤติกรรมกำรซื อของลูกค้ำโดยตรง เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสะท้อนกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน และเพิ่ม
โอกำสในกำรต่อยอดทำงธุรกิจในอนำคตได้ชัดเจนมำกขึ น ทั งนี มีกำรรวบรวมและวิ เครำะห์ควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำอย่ำง
สม่ ำเสมอ เช่น Contact Center กำรเข้ำพบลูกค้ำ เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถทรำบถึงสัญญำณชี บ่งล่วงหน้ำ น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงทันท่วงที ป้องกันกำรสูญเสียลูกค้ำ และกำรแทรกแซงจำกคู่แข่ง 

ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตำมควำมรุนแรงของผลกระทบ โดยก ำหนด Service Level Agreement ส ำหรับข้อ
ร้องเรียนแต่ละประเภท ทั งนี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ข้อร้องเรียนทุก
ประเภทจะต้องได้รับกำรตอบสนองเบื องต้นภำยใน 24 ช่ัวโมง และมีกำรตอบกลับไปยังลูกค้ำทุกรำยภำยหลังที่มีกำรแก้ไขแล้ว
เสร็จ มีกำรสอบถำมถึงควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำของ ปตท. พร้อมแจ้งแผนกำรแก้ไขปัญหำระยะยำว สร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับลูกค้ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำ และจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของ ปตท. ต่อไปในอนำคต 

ทั งนี  ปตท. ใส่ใจด้ำนควำมสะดวกและควำมปลอดภัยของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร 
PTT Tune Up ให้บริกำรตรวจเช็คเครื่องยนต์ และปรับจูนเครื่องยนต์ฟรีในช่วงโดยในปี 2558 ได้เปิดตัวโครงกำรสถำนีบริกำรตำม
แนวคิด “Friendly Design” เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ เป็นต้น 

9.1.3.1.5 คู่ค้า     
ผู้ค้ำ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ค้ำ

อย่ำงเสมอภำคบนหลักกำรของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เคำรพสิทธิซ่ึงกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออันดี ปฏิบัติ
ตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด และปฏิบัติตำมกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำง ซ่ึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำและ 
บริกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร     ปตท. จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และขั นตอนกำรจัดหำพัสดุเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ    

นอกจำกนั น ปตท. มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตำมปณิธำนที่ตั งไว้ ปตท.จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและ
พัฒนำให้เกิดขึ นอย่ำงเป็นรูปธรรม    โดยได้จัดท ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ค้ำ 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืนให้ประสบควำมส ำเร็จ  โดยมีปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน 3 
ปัจจัย คือ 

1. นโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
นโยบำยและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยส ำคัญที่สร้ำงควำมตระหนักให้แก่พนักงำนภำยในองค์กร และสังคม

ภำยนอกรับทรำบถึงควำมมุ่งมั่น และทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร  ดังนั น ในปี 2558 ปตท.  จึงออกนโยบายการจัดหาและ
บริหารงานผู้ค้าอย่างย่ังยืน กลุ่ม ปตท.   

เพื่อให้ผู้ค้ำของ ปตท. มีแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรองค์กรอย่ำงยั่งยืน และ
เหมำะสมมำกขึ น    ปตท. จึงทบทวน แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.  (PTT Supplier Sustainable Code of 
Conduct : SSCoC ) และประกำศใช้เป็นครั งที ่3 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 โดยก ำหนดเนื อหำและขอบเขตให้อยู่ภำยใต้ขอ้ก ำหนด 
ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท. ให้ควำมส ำคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี  

1. จริยธรรมทำงธุรกิจ   
2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม    
3. ควำมปลอดภัย    
4.  กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม  
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2. การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนเป็นไปตำมทิศทำงขององค์กร    ปตท. มีกำรบริหำรจัดกำรผู้ค้ำโดยค ำนึงถึง

ผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม  และกำรก ำกับดูแล ( Environment, Social & Governance: ESG ) ปตท. ได้ประเมินควำมเสี่ยง
และผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลของกลุ่มงำนสินค้ำและบริกำร เพื่อแบ่งระดับกำรบริหำรคู่ค้ำ เป็น 3 
ระดับ คือ 1. กลุ่ม Critical  2. กลุ่ม Key    3.กลุ่ม Manage   เรียงตำมล ำดับควำมรุนแรง และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ น ส ำหรับผู้ค้ำ
กลุ่ม Critical  จะได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเข้มข้น นอกเหนือจำกกำรลงนำมรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ 
ปตท. แล้ว ต้องมีกำรตอบแบบประเมินกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน (Sustainability  Performance Assessment )   ซ่ึงหำกผู้ค้ำประเมิน
ตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจะต้องจัดท ำแผนงำนและกรอบเวลำในกำรปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan)  
ทั งนี  ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเข้ำตรวจสอบ (Auditing)  ผลกำรประเมินตนเองของผู้ค้ำ โดยในปี 2560 คณะท ำงำน ปตท. 
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ได้เข้ำตรวจประเมินกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ค้ำกลุ่ม Critical จ ำนวน 6 บริษัท โดยผล
คะแนนในภำพรวม ผู้ค้ำอยู่ในเกณฑ์ดี  นอกจำกนี  ปตท. ยังด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ โดย
คัดเลือกผู้ค้ำหลักที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ค้ำ 
และฝึกปฏิบัติกำรประเมินศักยภำพด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทตนเอง เพื่อวำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับนโยบำย ปตท. ต่อไป 

นอกจำกนี  เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินกำรด้ำน Pride ในกำรเป็นองค์กรโปร่งใส      ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระหว่ำงส ำนักงำน ป.ป.ช.   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เพื่อให้กำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   นโยบำยของ
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  น ำไปสู่กำรปฏิบัติในภำครัฐวิสำหกิจได้อย่ำงประสบ
ผลส ำเร็จตำมหลักธรรมำภิบำลและบรรษัทภิบำล  โดยในส่วนของกำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซื อจัดจ้ำง  ปตท . ได้
เปิดเผยข้อมูลกำรจัดหำพัสดุ โดยปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 (8) แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540  โดยเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื อจัดจ้ำงดังกล่ำวเป็นรำยเดือนผ่ำนเว็บไซต์ 
www.pttplc.com  เพื่อให้ประชำชนตรวจดูได้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะได้รับกำรประเมินเป็นประจ ำทุกปี โดยปี 2560 กำร
ประเมินเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื อจัดจ้ำงของ ปตท. ได้คะแนน 100%  

ทั งนี  ตั งแต่วันที่ 24 สิงหำคม 2560 เป็นต้นมำ ปตท. ได้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้ปรับปรุงกระบวนกำรโดยก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยแผนกำรจัดซื อจัดจ้ำงประจ ำปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้ำร่วม
เสนอรำคำกับ ปตท. สำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำเสนองำนได้ล่วงหน้ำ ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดเผยแผนกำร
จัดซื อจัดจ้ำง ประจ ำปี 2561 แล้วบนเว็บไซต์ www.pttplc.com  

ปตท. มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลตรวจสอบกำรพัสดุ (คตพ.) ซ่ึง
แต่งตั งตำมระเบียบ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรพัสดุ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกระบวนกำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใส 
โดยในปี 2560 คตพ. ได้สุ่มตรวจสอบควำมถูกต้องของงำนจัดหำพัสดุทุกหน่วยธุรกิจของ ปตท. จำกผลกำรตรวจสอบของ คตพ. 
ในปี 2560 ผู้บริหำรได้มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในกำรเป็นองค์กรโปร่งใส จึงก ำหนดให้มีตัวชี วัด (KPI) ของทุกสำยงำนให้ถูกต้องตำม
ระเบียบและข้อก ำหนด โดยน ำผลจำกกำรตรวจสอบในปี 2559 มำเป็นพื นฐำนและหน่วยงำนจัดหำได้จัดท ำแผนและด ำเนินกำร
เพื่อลดข้อบกพร่องต่ำงๆ ด้วยกำรฝึกอบรมพนักงำนในหลักสูตรปฐมนิเทศและกำรจัดท ำเนื อหำในหลักสูตร Procurement 
Academy ซ่ึงหลักสูตรดังกล่ำวจะบรรจุเป็น Organization Knowledge โดยจะต้องอบรมให้กับพนักงำนทุกระดับ       

นอกจำกนี  ได้มีระบบกำรตรวจรับงำน ( Material Receive (MR) on web)  ที่ให้หน่วยงำนผู้ใช้ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของผู้ค้ำในแง่มุมต่ำงๆ เช่น ด้ำนคุณภำพ (Quality)  ด้ำนกำรส่งมอบ (Delivery)  กำรให้บริกำร (Service) ด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (Performance) ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม (SSHE) ด้ำนควำมยั่งยืน (Sustainability) โดยเบื องต้น
จะแจ้งผลกำรประเมินแก่ผู้ค้ำที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ำรับทรำบ   เพื่อน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560   ปตท. ได้ลงนำมข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact )  เป็นกำรตกลงร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ และผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำ ว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์ ไม่มีกำรเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด 
รวมทั งจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงกำรที่ส ำคัญในทุกกระบวนกำรอย่ำงโปร่งใสใน “โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้น
ที่ 5 ส่วนที่ 2” และ “โครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง” โดยมีพลเอก อนันตพร กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพลังงำน ให้เกียรติเป็นประธำนในงำนดังกล่ำว และได้รับเกียรติจำกนำยประมนต์ สุธีวงศ์ ประธำนองค์กรต่อต้ำนคอร์รัป
ชัน (ประเทศไทย) นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธำนคณะกรรมกำร บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ร่วมในพิธี 

กำรลงนำมในข้อตกลงคุณธรรมในโครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรลงนำมระหว่ำง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) กับ
ผู้แสดงควำมประสงค์จะซื อเอกสำรประมูลรำคำล่วงหน้ำ และผู้สังเกตกำรณ์ ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐและเอกชน เพื่อแสดง
เจตนำรมณ์ของ ปตท. ในกำรเป็นองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชันของรัฐบำล รวมถึงกำรมีกระบวนกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  

ส ำหรับโครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 จะเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ และ
เพิ่มก ำลังกำรส่งก๊ำซธรรมชำติจำกฝั่งตะวันออกไปยังโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันตก อีกทั งเป็นกำรเพิ่มควำม
มั่นคงในกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่โรงไฟฟ้ำบำงปะกง โรงไฟฟ้ำวังน้อย โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 
เพื่อรองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำในอนำคต โดยโครงกำรฯ มีก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน ปี พ.ศ. 2564 ส่วนโครงกำร LNG Receiving 
Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง เป็นกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือและสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ
เหลว (LNG) ในปริมำณ 7.5 ล้ำนตันต่อปี มีก ำหนดแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. 2565  

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนศักยภำพของบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้กำร

ด ำเนินกำรทั งหมดนี สัมฤทธ์ิผล    ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหำร 
และพนักงำนภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม  ผ่ำนกำรอบรม ส่ือควำม รวมถึงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
(Knowledge Management : KM )  เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนควำมยั่งยืนสู่กำรบริหำรจดักำรผู้คำ้  นอกจำกนี  ปตท. ได้
สร้ำงควำมพร้อม และส่ือควำมให้แก่ผู้ค้ำควบคู่กันไป    เพื่อให้ผู้ค้ำเตรียมกำรพัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจของตนให้เป็นไปตำม
แนวทำงควำมยั่งยืน หรือ แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ ปตท. ( PTT Supplier  Sustainable  Code of  Conduct )  

เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมรู้ระหว่ำง ปตท. กับผู้ค้ำ และพัฒนำศักยภำพของผู้ค้ำให้พร้อมสนับสนุน 
ปตท. ทั งในด้ำนผลกำรด ำเนินกำร ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ในปี 2560 ปตท. ได้จัด
งำนสัมมนำผู้ค้ำ (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) จ ำนวน 4 ครั ง  โดยเป็นกำรจัดงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจ/
สำยงำน จ ำนวน 3 ครั ง และ กำรจัดสัมมนำผู้ค้ำหลักจำกทุกหน่วยงำน 1 ครั ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ.2560 

กลุ่มผู้ค้า วันที่จัดงาน 
ผู้ค้ำของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ จ.นครศรีธรรมรำช 3 กรกฎำคม 2560 
ผู้ค้ำของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ จ.ระยอง 28 สิงหำคม 2560 
ผู้ค้ำของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 17 ตุลำคม 2560 

 
กำรจัดสัมมนำผู้ค้ำของ ปตท.  จะมีกำรส่ือควำม ถ่ำยทอดทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรจัดกิจกรรมที่มีควำมเหมำะสมตำม

กลุ่มผู้ค้ำ โดยหัวข้อกำรส่ือควำมและกำรจัดกิจกรรมสัมมนำในปี 2560 ประกอบด้วย 
 ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท.   
 นโยบำยและทศิทำงกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร ปตท. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 กำรจัดหำ กำรบริหำรจัดกำรผูค้้ำ และกำรบริหำรองค์กรอย่ำงยั่งยืน 
 กำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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 กำรจัดกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันระหว่ำงพนักงำนจัดหำ และผู้ค้ำ ให้มกีำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ เพื่อน ำมำ
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มปีระสิทธิภำพมำกขึ น โดยผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวส่งผลให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผูค้้ำมำกขึ น ตลอดจนเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิดเป็น
ควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป  

 กำรจัดท ำ workshop กำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำน ESG  ให้กบัผูค้้ำ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่
อุปทำนอย่ำงแท้จรงิ 

ส ำหรับงำนสัมมนำผู้ค้ำหลักจำกทุกหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรให้ ปตท. จัดเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2560  ภำยใต้แนวคิดหลัก Together towards Tomorrow "ก้ำวไปข้ำงหน้ำร่วมกันอย่ำงยั่งยืน" ถ่ำยทอดทิศทำงธุรกิจควบ
คู่ควำมโปร่งใส ร่วมสร้ำงสังคมปรำศจำกคอร์รัปชัน พร้อมถ่ำยทอดข้อมูลให้แก่ผู้ค้ำรับทรำบทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ 
ปตท. ในภำพรวม ภำยใต้วิสัยทัศน์ของกำรเป็น Thai Premier Multinational Energy Company รวมถึงกล่ำวถึงแผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรปรับตัวให้ทันสถำนกำรณ์และต่อยอดควำมยั่งยืนร่วมไปกับ ปตท.  โดยวิทยำกรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่ำมกลำงผู้เข้ำร่วมงำนจำกบริษัทผู้ค้ำ พนักงำนจัดหำสินค้ำและบริกำรและหน่วยงำนผู้ใช้ ปตท. และตัวแทนจำกบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. กว่ำ 350 คน    

ปตท. ก ำหนดให้ผู้ที่จะเข้ำร่วมเสนอรำคำ  จะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนและ กำร
ใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรท ำงำนที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อม  ให้ระมัดระวังในกำรท ำงำนเป็นพิเศษ  ทั งนี  ปตท. จะจัดให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของผู้ค้ำ เพื่อประเมิน
ศักยภำพกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม  นอกจำกนี พนักงำนของบริษัทผูค้้ำตอ้ง
ผ่ำนกำรอบรมกำรปฏิบัติตน กำรด ำเนินกำรในพื นที่กำรท ำงำนของ ปตท. และปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดในกำรเข้ำท ำงำนในเขต
ปฏิบัติงำน  ซ่ึงก ำหนดกำรปฏิบัติตนตำมแต่ละลักษณะงำนไว้  

ปตท. ได้จัดท ำทะเบียนผู้ค้ำ (PTT Approved Vendor List; PTT AVL)  เพื่อประโยชน์ในงำนจัดหำสินค้ำและบริกำร
ด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่ำภำยใต้กระบวนกำรก ำหนดกลุ่มงำน และขั นตอนหรือวิธีกำรในกำรคัดเลือกผู้ค้ำเพื่อขึ นทะเบียนผู้ค้ำ
กับ ปตท. นั น   จะได้ผู้ค้ำที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบสินค้ำ/บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร และส่งเสริมควำม
เป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่ำงยั่งยืน  โดยในปี 2560 มีผู้ค้ำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ขึ นทะเบียนผู้ค้ำ ปตท. จ ำนวน 188 
บริษัท จำก 13 กลุ่มงำน 

เพื่อให้กำรจัดท ำทะเบียนผู้ค้ำของ ปตท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    ปตท. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
คุณสมบัติของผู้ค้ำที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ นทะเบียนผู้ค้ำในแต่ละกลุ่มงำน โดยคุณสมบัติเบื องต้นของผู้ค้ำจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี  

1. ผู้ค้ำจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ งงำนของ ปตท. หรือส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ  
2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจำกกลุ่มงำนใดในทะเบียนผู้ค้ำของ ปตท.  จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ นทะเบียนผู้ค้ำฯ กับ ปตท.  

ในกลุ่มงำนนั นๆ ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี นับถัดจำกวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจำกเป็นผู้ละทิ งงำนของ ปตท. 
หรือส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับเข้ำเป็นผูค้้ำในทะเบียนผู้ค้ำ ปตท. จนกว่ำจะมีหนังสือแจ้ง
แสดงหลักฐำนกำรยกเลิกกำรถูกเพิกถอน  

3. ผู้ค้ำจะต้องเข้ำใจ และรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 
Conduct: SSCoC) 

นอกจำกหลักเกณฑ์ในเบื องต้นแล้ว   ปตท. ยังประเมินคุณสมบัติผู้ค้ำในด้ำนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรปฏิบัติ
อย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำควบคู่กันไปด้วย  
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หลังจำกผู้ค้ำส่งมอบสินค้ำ/บริกำรในแต่ละงวดงำนแล้ว  ปตท. จะประเมินผู้ค้ำ พร้อมทั งแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ค้ำ
ทรำบข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในกำรด ำเนนิงำน เพื่อพิจำรณำน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของผู้ค้ำเอง (Supplier Development) ให้ดี
ยิ่งขึ นไป  

 นอกจำกนี  ในกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้ำในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจำรณำ
ข้อมูลกำรจัดหำที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปตท. มีกำรจัดหำสินค้ำจำกท้องถิ่นมำกกว่ำร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรจัดหำสินค้ำจำกใน
พื นที่ที่สถำนประกอบกำร ปตท. ตั งอยู่เป็นหลัก  ซ่ึงก่อให้เกิดกำรสร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย  อีกทั งยังเป็น
กำรส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชน   

9.1.3.1.6 พนักงาน 
(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงาน” แล้ว) 

9.1.3.2  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธมินุษยชนสากล   
ปตท. ก ำหนด ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย ข้อก ำหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงำมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศที่เข้ำไปลงทุน รวมถึงกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครดั โดยถือ
เป็นบรรทดัฐำนขั นต้นของกำรด ำเนินงำน  

เพื่อให้มั่นใจว่ำ ปตท.ปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบต่ำงๆที่ก ำกับดูแลองค์กรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ปี 2560 จึง
จัดตั งฝ่ำยก ำกับกฎหมำยและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ขึ นภำยใต้ส ำนักกฎหมำย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 
ประเมินควำมเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงำนในองค์กรให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด ตลอดจนติดตำมตรวจสอบ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้บริหำรสูงสุด และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง และจำกกำรเริ่มน ำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิ
มนุษยชนไปปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำรจดักำรควำมยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ปี 2560 กลุ่ม ปตท.ได้ท ำกำรทบทวนประเด็นควำมเสี่ยงด้ำน
สิทธิมนุษยชนครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจตลอดสำยโซ่อุปทำน พบว่ำประเด็นที่เป็นควำมเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่ม ปตท.คือ สภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย สุขภำพและควำมปลอดภัยในชุมชน ควำมเส่ียงต่อกำรบังคับใช้แรงงำน  สิทธิ
ชุมชนของพื นที่ปฏิบัติกำร และสิทธิของชนกลุ่มน้อย/กลุ่มที่ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษโดยแต่ละพื นที่ที่มีประเด็นควำมเสี่ยงได้
จัดท ำมำตรกำรควบคุม และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนครบถ้วนร้อยละ 100 ของพื นที่ ท ำให้ปัจจุบันระดับควำมเสี่ยง
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. ที่พบ อยู่ในระดับที่สำมำรถควบคุมได้ โดยมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนฯเป็นประจ ำทุกไตร
มำส เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลสูงสุด  จำกกำรปฏิบัติตำมระบบฯอย่ำงจรงิจัง และต่อเนือ่งท ำใหใ้นปี 2560 ไม่พบ
ข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ท ำกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมหลักสำกล 10 ประกำรของ The 
United Nations Global Compact  อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ได้ยกระดับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนจำก
ระดับ GC Active  เป็นระดับ GC Advanced  

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 ำหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี  
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 9.1.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน    
ปตท. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนควำมยั่งยืน  (Corporate Sustainability Report ) เพื่อส่ือสำร

นโยบำย แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยรำยงำนควำมยั่งยืนใชแ้นว
ทำงกำรรำยงำนของ GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) และ Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD)  ของ 
Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้กำรเปิดเผยข้อมูลมีควำมเหมำะสมและเฉพำะเจำะจงกับธุรกิจ นอกจำกนี  ปตท. จดัให้มี
กำรสอบทำนข้อมูลในรำยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้อง ควำมโปร่งใส เชื่อถือ
ได้ และก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี ทั งนี  ปตท. จดัส่งรำยงำนควำมยั่งยืนปี 2560  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้กับผู้ถือ
หุ้น และเปิดเผยให้กับผูท้ี่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 

 
9.1.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน   

ปตท. แปลงสภำพและกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตั งแต่เดือนตุลำคม  2544 ปตท. จัดให้มี
หน่วยงำนฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่อผู้ลงทุน
และดูแลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน สำรสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) รำยไตรมำส ซ่ึงแสดงสถำนภำพผลกำร
ด ำเนินงำนและแนวโน้มในอนำคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้นทั งในประเทศและต่ำงประเทศได้รับทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน สม่ ำเสมอ
และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง  นอกจำกนี  ปตท. ได้จัดท ำนิตยสำรเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ภำยใต้ช่ือ “Happiness” ออกเป็นรำย 
ไตรมำส เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรส่ือควำม ข่ำวสำร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.ต่อผู้ถือหุ้นกู้  และ
จดหมำยข่ำวรำยไตรมำสเพื่อผู้ถือหุ้นสำมัญ ปตท. ภำยใต้ชื่อ “PTT Bizway” โดยจัดท ำเป็น 2 ภำษำ เพื่อส่ือควำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ผลประกอบกำรรำยไตรมำส กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนของ ปตท. และกิจกรรมที่ส ำคัญในช่วงเวลำ
นั น  ทั งนี ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนได้โดยตรง หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ปตท. ซ่ึงมีข้อมูลทั งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญๆ อำทิ 
 ข้อมูลบริษัท 
 รำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56 -2)  / แบบแสดงรำยกำร

ประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญ 
 ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ 
 เอกสำรน ำเสนอและเว็บแคสต์ 
 Roadshow/Conference 
 ปฏิทินกิจกรรม 
 จรรยำบรรณส ำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

 ข้อมูลโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญ 
 กำรจัดซื อจัดจ้ำง 
 กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กรโดยผู้บริหำร 
 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐ 
 แผนงำนที่ส ำคัญ 
 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงิน 
 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ส ำคัญ 

 
 โดย ปตท. ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึ ง 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 กำรร่วมกิจกรรมพบนักลงทนุรำยย่อยกับตลำดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) และผู้เกี่ยวข้อง
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สำมำรถท ำกำรนัดหมำย (Company Visit) เข้ำพบผูบ้ริหำร ปตท. เพื่อสอบถำมข้อมูลควำมคืบหนำ้กำรด ำเนิน
กิจกำรได้ตลอดเวลำ สรุปกิจกรรมหลักปี 2559 - ปี 2560 ดังนี  

 
กิจกรรม 

กิจกรรม ปี 2559 
(จ านวน: ครั้ง) 

กิจกรรม ปี 2560 
(จ านวน: ครั้ง) 

Roadshow ต่ำงประเทศ 12 14 
Roadshow ในประเทศ 7 6 
Analyst meeting 4 4 
Press meeting 2 2 
Credit Rating Review 4 6 
Company Visit / Conference call 54 46 
ทำง e-mail / โทรศัพท์ 8-10 ครั งต่อวัน 8-10 ครั งต่อวัน 
ร่วมกิจกรรมตลำดหลักทรัพย์พบนกัลงทุนรำยย่อย (Opportunity Day) 4 4 
ร่วมกิจกรรมตลำดหลักทรัพย์พบนักลงทุนรำยย่อยต่ำงประเทศ 
(Foreign Opportunity Day) 

- 2 

น ำนักลงทุนสถำบันพบผูบ้ริหำรและเยี่ยมชมกิจกำร 5 5 
น ำคณะนักลงทนุรำยย่อยพบผูบ้รหิำรและเยี่ยมชมกิจกำร ก ำหนดจดั 1 ครั ง  

(2 รุ่น) 
(23-24 พฤศจิกำยน) 

ก ำหนดจดั 1 ครั ง  
(3 รุ่น) 

(31 ตุลำคม 1-2 พฤศจิกำยน) 
กิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู ้ 12 15 

 ทางอ้อม: ปตท. มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงนิ และข้อมูลน ำเสนอในรูปแบบ
ต่ำงๆรวมถึงรำยงำนสำรสนเทศที ่ ปตท. แจง้ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 : ptt-ir@pttplc.com หรือผ่ำนเวบ็ไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 

กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ ควำมคบืหน้ำของกำรด ำเนนิงำน และโครงกำร
ต่ำงๆ รวมทั งให้บริกำรตอบค ำถำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสำธำรณชนอย่ำง
ต่อเนื่อง ในปี 2559 - 2560 มีกำรด ำเนินกจิกรรม สรุปได้ ดังนี    

กจิกรรม กิจกรรม ปี 2559 
(จ านวน: รายการ) 

กิจกรรม ปี 2560 
(จ านวน: รายการ) 

ทำง e-mail 277 411 

ข่ำวแจก / ภำพข่ำว 277 411 

กำรแถลงข่ำว 22 9 

น ำส่ือมวลชนเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำน ทั งในประเทศและต่ำงประเทศ 5 12 

กำรให้กำรต้อนรับ / ใหข้้อมูลกับหน่วยงำนที่มำเยี่ยมชม / ดูงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ 

43 คณะ (1,920 คน) 46 คณะ(1,743 คน) 
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9.1.4.3 การแจ้งขอ้ร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำว/ เบำะแส ทั งภำยในองค์กรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจำกภำยนอกโดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์  / โดยทำงโทรศัพท์ /  โดยหนังสือแจ้ง /  โดยทำง E-mail แจ้ง
หน่วยงำน ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิัท  ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร หรือศนูย์บรหิำรค ำส่ังซื อ
และลูกค้ำสัมพันธ์  ดังนี  

โทรศัพท์   :   PTT CONTACT CENTER 1365 ,  0-2537-2000 
Website   :  http://www.pttplc.com 

 Email             :    ศูนย์บริหำรค ำส่ังซื อและลูกค้ำสัมพันธ์  :  1365@pttplc.com 
                           ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร :  corporate@pttplc.com   
                           ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
                           ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  :  ptt-ir@pttplc.com  
                           สำยด่วน CG : cghelpdesk@pttplc.com 
ซ่ึงข้อค ำถำม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร แก้ไขปรับปรุง ผ่ำนระบบกำร

จัดกำรเรื่องร้องเรียนโดยมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำผ่ำนกำรแจ้งเตือนในระบบ email ทุก 3 วัน หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จจะแจ้ง
เตือนไปยังผู้บังคับบัญชำที่สูงขึ นไปอีกระดับเพื่อด ำเนินกำร หำกแล้วเสร็จ หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะแจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้
ติดต่อทรำบ และมีกำรติดตำมในภำยหลังอีกครั งหนึ่งโดยสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ Contact Center 
ทั งนี ผู้บริหำรติดตำมสำรสนเทศทั งหมดเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อติดตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและน ำกลับมำใช้เป็นแนวทำง
ปรับปรุงกระบวนกำร สินค้ำ และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย  ทั งนี  ในปี 2560 มีข้อค ำถำม 
ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวม 308,490 เรื่อง  โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง บัตร PTT Blue Card บัตรส่วนลดพลังงำนNGV 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 2560 ไม่พบ
ข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมที่มีนัยส ำคัญ  
9.2  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ การพัฒนากรรมการ 
9.2.1 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีกำรจัดตั งคณะกรรมกำรเฉพำะ
เรื่องขึ น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำ  และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดับ
คณะกรรมกำรด้วย 

ต่อมำในปี 2547 คณะกรรมกำร ปตท.ได้จัดตั งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. เพื่ อช่วยส่งเสริมและ
กลั่นกรอง  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจัดกำรให้ดีเลิศ  และในปี 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้
จัดตั งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ปตท. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ปตท. มีควำมชัดเจน
มำกยิ่งขึ น  และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฎิบัติและเป็นไปตำมหลักกำรและแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสำหกิจปี2552 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  ดังนั น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมี
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องรวม  5 คณะ  เพื่อช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมกำรที่ ไม่เป็นผู้บริหำร และมีคุณสมบัติ หน้ำที่

http://www.pttplc.com/
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ควำมรับผิดชอบตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทั งมีกำรก ำหนดบทบำทภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้อย่ำงชัดเจน  ตั งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ได้มีกำรขยำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้
มีหน้ำที่มอบนโยบำย แนวปฏิบัติ และติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำมำรถด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพย่ิงขึ น  
รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้มีอ ำนำจครอบคลุมถึงกำรวำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปตท. ในปี 2558 และปี 2559 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องได้แก่ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร เพื่อให้เป็นปัจจุบันมำกขึ น และปี 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกระบวนกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย ด้วย 

ทั งนี  คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง  ทั ง  5  คณะ  มีบทบำทหน้ำที่และกำรด ำเนินกำร  ดังนี  
9.2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยประชุมร่วมกับศูนย์บริกำรงำนบัญชีและส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำร ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของ ปตท . และบริษัทย่อย 
รวมทั งสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ  ทั งข้อมูลทำงกำรเงิน  และไม่ใช่กำรเงิน 
ด ำเนินกำรบนพื นฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน และสม่ ำเสมอ 

คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติจัดตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั งจำกกรรมกำร ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด มีจ ำนวนอย่ำงน้อย  3 คน ทั งนี  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 
น 

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3.  นำยวิชัย อัศรัสกร กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ : นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินบริษัท  

 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็น
ประธาน 
  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
ของระเบียบดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 

 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

 สอบทำนให้ ปตท. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 
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 สอบทำนกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี 
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ หรือค ำส่ังที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. 

 สอบทำนให้ ปตท. มีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ดี พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ บุคลำกร และควำมเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีโอกำสเกิดกำรทุจริตที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

 เสนอข้อแนะน ำต่อคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรพิจำรณำแต่งตั ง โยกย้ำย เลื่อนขั น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำน
ของหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมกำร ปตท.* 
 ประสำนงำนเกี่ยวกับผลกำรตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอำจเสนอแนะให้สอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็น

ว่ำจ ำเป็น 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร ปตท.                    

อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั ง ยกเว้นรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนในไตรมำสที่ 4 ให้จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี พร้อมทั งส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. และกระทรวงกำรคลังเพื่อทรำบ 

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีบัญชีกำรเงินละ                 
1 ครั ง ให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ 

 เปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรำยงำน
ประจ ำปีของ ปตท. 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี แจงในเรื่องที่เกี่ยวกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กำรแต่งตั งผู้สอบบัญชีด้วย 

 ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีกระบวนกำรรับและก ำกับดูแลกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 กรณีที่กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในเรื่องใดหรือกำรปฏิบัติงำนอื่นใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม

จ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. เพือ่พิจำรณำให้มีกำรเชิญหรือด ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญเฉพำะเรื่องด้วยค่ำใช้จ่ำยของ ปตท. ได้ 

 เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในที่พบว่ำมีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำส่ัง 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 ำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2557 

ในปี 2560 มีกำรประชุม 17  ครั ง (ปกติ 12 ครั ง และนัดพิเศษ 5 ครั ง) โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำร
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกและหน่วยงำนบัญชีในกำรสอบทำนงบกำรเงินทุกไตรมำส  
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ทั งนี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
*หมำยเหตุ:  ปตท. เข้ำข่ำยรัฐวิสำหกิจ ตำมค ำนิยำมใน พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มำตรำ ๔ ซ่ึง พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔ มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๔๒ ก ำหนดว่ำ ส ำนักงำนกำร
ตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.)  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรแสดงควำมเหน็ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปของรัฐวิสำหกิจตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

9.2.1.2 คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัตจิัดตั งคณะกรรมกำรสรรหำ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแตง่ตั งจำกกรรมกำร ปตท. 3 คน 

ทั งนี  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปนี  

หมำยเหตุ    
 1. พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา  ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็นประธาน 
                           กรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน  2559 
                     2. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 
                     3. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจกิายน 2559 
โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
         1. ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำ กรรมกำร ปตท. เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 

2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรใหม่ เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง (จำกกำรลำออก หรือครบ
วำระ) เพื่อเสนอคณะกรรมกำร ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อด ำเนินกำรแต่งตั ง  โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตำมองค์ประกอบใน Board Skill Matrix 
ของ ปตท. และฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director’s Pool) ของกระทรวงกำรคลัง และของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) รวมทั งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั งคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรร
หำ ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3. พิจำรณำเสนอช่ือกรรมกำร เพื่อท ำหน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง  โดยพิจำรณำตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
เฉพำะเรื่อง คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของกรรมกำร   ที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง 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. คณะกรรมกำรสรรหำควรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั ง  
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย 

 ทั งนี   ได้ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำร  ดังนี  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
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1. คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ตำมกฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั งสอดคล้องกับกลยุทธ์และกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  และก ำหนดวิธีกำรเสนอรำยช่ือผู้มี
คุณสมบัติ  

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. คณะกรรมกำรสรรหำสรุปผลกำรสรรหำและเสนอช่ือผู้มีควำมเหมำะสมที่ จะเป็นกรรมกำร 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 2560  มีกำรประชุม 3  ครั ง โดยกรรมกำรสรรหำทุกท่ำนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั น เข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน 
และเลขำนุกำรบริษัท ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ 

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 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน  ดังรำยช่ือต่อไปนี  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ* ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยสมชัย สัจจพงษ์ กรรมกำร กรรมกำร 
3.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หมำยเหตุ : 1. นายบุญทักษ์ หวังเจรญิ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ตั้งแต่วันที ่20 มีนาคม 2560 
และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตัง้แต่ 31 ธันวาคม 2560 

 2. นายสมชัย สัจจพงษ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 

 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตัง้แต่วันที่ 18 พฤศจกิายน  2559 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 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  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั ง (ปรบัปรงุส ำหรับกำรปฏบิัติหน้ำที่ปี 

2560) 
8 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย 

 
 ในปี 2560   มีกำรประชุม 3 ครั ง โดยกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส่วนใหญ่ที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั น เข้ำร่วมประชุม 
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 31 ธันวำคม 2560 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.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์    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. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์   ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ตัง้แต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
1. เสนอแนวปฏบิัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
3. ดูแลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
4. ทบทวนแนวทำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. เป็นประจ ำทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของสำกล

ปฏิบตัิ และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
5. มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดขีอง ปตท.ใหค้ณะท ำงำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ ปตท. 
6. มอบนโยบำยและแนวปฏบิัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน (Sustatinability Management : SM)  

ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม(Corporate Social Responsibility : CSR) 
7. ก ำหนดนโยบำยให้ ปตท. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปตท. และ

กำรเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
8. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำน SM และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท.  
9. วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชันของ ปตท. 

10. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีควรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั ง 
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ในปี 2560 มีกำรประชุม 5 ครั ง โดยกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดทีุกท่ำนทีด่ ำรงต ำแหน่งอยูข่ณะนั น เข้ำร่วมประชุมครบ
ทุกท่ำน และเลขำนุกำรบรษิัทปฏบิัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ทั งนี  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีแล้ว 

 
9.2.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมตัิจดัตั งคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2556 โดยแตง่ตั งจำก

กรรมกำร ปตท.  อย่ำงน้อย 3  ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ  ทั งนี  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วย
กรรมกำร 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี   

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1. นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2. นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3. นำยธรรมยศ ศรีช่วย  กรรมกำร กรรมกำร 

โดยมรีองกรรมการผู้จดัการใหญก่ลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเปน็ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ท า
หน้าทีเ่ลขานุการ 

หมำยเหตุ   1.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็น 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558  

 2. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 
 3.  นายธรรมยศ ศรีช่วย  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559    

ในปี 2560 ได้มีกำรทบทวนหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมเรื่องกำรบรหิำรจดักำรผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี  
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และกรอบกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กร 
 ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย

ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมนิผล กำรบรหิำรควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจดักำรผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ

คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำมเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - 
ระดับจัดกำร) ) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ น รวมทั งแนวทำงกำร
ก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อขยำยผลเชิงบวก 
หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อำจเกิดขึ นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย
ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้ำหมำย
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และกำรบริหำรผู้มีส่วนได้เสีย 

 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรละผลกำรบริหำรจดักำรผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบ และ
ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปตท.  เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วที่สุด  
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    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   
โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร มีกำรประชุม 5 ครั ง โดยกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทุกท่ำนที่

ด ำรงต ำแหนง่อยู่ขณะนั น เข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัตหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร แล้ว 

9.2.2  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำร  ปตท . ในกำรประชุมครั งที่  9/2560 เมื่อวันที่  15 กันยำยน 2560   มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล

คณะกรรมกำร ปตท. ที่ได้ใช้ประเมินในปี 2559 ทั ง 4 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั งคณะ / แบบประเมินผล
คณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) / แบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั งคณะ)    ว่ำยังคงมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้ประเมินคณะกรรมกำร ปตท. 
ประจ ำปี 2560  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 90.38% 

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 96.64% 
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3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)   ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับ
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมกำร
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) รวมจ ำนวน 6 หัวข้อ 
เห็นว่ำกรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจ ำ  คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  เท่ำกับ 98.43%   

4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)   ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบำย
คณะกรรมกำร (Board Policy)/  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบตัิของ
คณะกรรมกำร (Board Practices)/  กำรจัดเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (Board Meeting) 
 สรุปผลกำรประเมนิผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั งคณะ) ทั ง 4 คณะ รวมจ ำนวน 4 หัวขอ้ 
เห็นว่ำ  ด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ/เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ดังมีรำยละเอียด ดังนี  

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ  100%  
4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 98.61% 
4.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 98.61% 
4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 88.89% 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    
  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย

ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2557 เรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในรฐัวิสำหกิจ 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 2560 ที่
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ครั งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลำคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) แบบ
ประเมินผลรำยบุคคล (ประเมินไขว้) และแบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ ซ่ึงมีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งกับแนวปฏบิัติทีด่ีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ นัดพิเศษครั งที่ 5/2560 วันที่ 21 
พฤศจิกำยน 2560 มีมติเห็นชอบผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2560 โดย
ผลสรุปเป็นดังนี  
 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ควำมรู้

ทำงธุรกิจ / ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน /อ ำนำจหน้ำที่ / ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม / ควำมเข้ำใจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตรวจสอบ / กำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติงำนและกำรประชุม โดย
มีเกณฑ์กำรประเมินผล 4 ระดับคือ  4  =  ดีเยี่ยม  /  3  =  ดีมำก  /  2  =  ดี  /  1  =  ควรปรับปรุง 
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 3.83 

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  
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สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 3.91  

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ / บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ / 
ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชี / ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร / กำรรำยงำน / กำร
รักษำคุณภำพ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน / 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ / 2 
= ปฏิบัติบำงส่วน / 1 = ยังไม่ปฏิบัติ  
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบทั งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย                  
เท่ำกับ  3.91 
อนึ่ง  บริษัทได้วิเครำะห์หัวข้อของกำรประเมินผล เพื่อมำพัฒนำ/ปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป และ

นอกเหนือจำกกำรจัดท ำแบบประเมินผลคณะกรรมกำรประจ ำปีแล้ว ในปี 2560 คณะกรรมกำรยังได้วัดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลของกรรมกำร โดยใช้วิธีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรเป็น ตัวชี วัด (KPI) ไว้ตั งแต่ต้นปี
เพื่อใช้ส ำหรับวัดผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรและเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยในปี 2560 ผล
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ที่ระดับ 5 

9.2.3  การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation) 
ส ำหรับกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำร ปตท.   ปตท. ได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้

รับทรำบนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  โครงสร้ำงทุน  ผู้ถือหุ้น  ผลกำรด ำเนินงำน  ข้อมูลระบบต่ำงๆ ที่
ใช้งำนภำยใน ปตท.  รวมทั งกฎหมำย  กฎเกณฑ์ต่ำงๆ  พร้อมทั งส่งมอบคู่มือส ำหรับกรรมกำร  ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำร ปตท. ให้กับกรรมกำร  ทั งนี   คู่มือกรรมกำร ประกอบด้วย 

คู่มือกรรมการ  :   
1. พระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกัด 
2. พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
3. พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ

พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
4. ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนบรษิัท 
5. หนังสือรับรองบรษิัท 

6. วัตถุประสงคข์องบริษทั 
7. ข้อบังคับบรษิัท 
8. ระเบียบบรษิัท (17 ระเบียบ) 
9. คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน  

 
ข้อมูลส าหรับกรรมการ  :  

1. Presentation แนะน ำกำรด ำเนนิธุรกิจของ ปตท.  โดยประธำน
เจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่

2. รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และผัง
โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

3. Director Fiduciary Duty Check List 
4. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
5. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน 
6. ข้อแนะน ำกำรให้สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรจดทะเบียน 
7. Company Profile  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ฉบบัย่อ 
8. รำยงำนประจ ำป ี

9. รำยงำนทำงกำรเงิน  
10. รำยงำนควำมยั่งยืน ปตท.  
11. หนังสือธรรมำภิบำล 
12. หนังสือ PTT The S-Curve Story 
13. วำรสำรหุ้นกู ้
14. วำรสำรบ้ำนเรำ (PTT Spirit) 
15. บทควำม แฉ ควำมจริง…แปรรปูรัฐวิสำหกิจ 
16. PTT WAY OF CONDUCT 
17. PTT Technology and Innovation Management 

Operating System 
18. PLLI Course Catalog 

ในปี 2560 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  น ำเสนอข้อมูล ปตท.  โดยบรรยำยชี แจงให้กับ
กรรมกำรใหม่เกี่ยวกับนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ำเสนอภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำร
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ด ำเนินงำนให้กรรมกำรใหม่ได้เห็นภำพที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมกำรและข้อมูลส ำหรับกรรมกำรตำมรำยกำรข้ำงต้น  
รวม 1 ครั ง  

9.2.4 การพัฒนากรรมการ ปตท.  

  การอบรม/สัมมนา 
 คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องกับกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ (ดังรำยละเอียดตำมข้อมูลในประวัติของแต่ละท่ำน)  โดย
กรรมกำร ปตท. ส่วนใหญ่ (มำกกว่ำร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
แล้ว โดย ปตท.ให้กำรสนับสนุนและด ำเนินกำรให้กรรมกำรพิจำรณำเข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย และสถำบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงกำรจัดผู้เช่ียวชำญ บริษัทที่ปรึกษำ น ำเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ส ำหรับธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ (In-house Briefing) รวมทั งจัดให้คณะกรรมกำรได้ดูงำนจำกหน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืน
ตำมควำมเหมำะสม  ท ำให้เกิดมุมมองควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน  

ในปี 2560 มีกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ  เช่น 

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์

- งำนเสวนำหลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) 
- งำนเสวนำหัวข้อ The Future of Energy in Thailand ในงำน SPE Thailand Season 

Opening Meeting 
- งำนสัมมนำ หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 
and Implications” จัดขึ นโดยสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

-  งำน The Amartya Sen Lecture Series หัวข้อ Globalisation, Inequality and Thailand 4.0  

 ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ -  เสวนำงำนโครงกำร CG WE CAN SEASON 6  

 พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ 
- Ethical Leadership Program (ELP) (7/2017) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD) 

- งำน PTT GROUP CG DAY 2017   
 นำยบุญทักษ์ หวังเจริญ -  สัมมนำ เรื่อง “ระบบค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ”   

    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกจิ (สคร.) 
 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  -  ร่วมเสวนำงำน  PTT CG Day 

 นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ - Ethical Leadership Program (ELP) (7/2017) IOD 

 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค - งำนสัมมนำ หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 
and Implications” จัดขึ นโดยสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

 นำยวิชัย อัศรัสกร 
- งำนสัมมนำ หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 
and Implications” จัดขึ นโดยสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

- PTT Group AC Forum 2017 

 นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ 

- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่น 9 (วพน. 9) 
- Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG), Direct Accreditation Program (DAP) 
(อยู่ระหว่างอบรม) IOD  

- ร่วมเสวนำงำน  PTT CG Day 
- งำนสัมมนำ หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 
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รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา  

and Implications” จัดขึ นโดยสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 
- งำน The Amartya Sen Lecture Series หัวข้อ Globalisation, Inequality and Thailand 4.0 

 นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) (อยู่ระหว่างอบรม) IOD 
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นที่ 24 (วตท.24)  
(อยู่ระหว่างอบรม) 

 นำยสมชัย สัจจพงษ ์ - เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2560 

 นำยดอน วสันตพฤกษ ์

- ร่วมเสวนำงำน  PTT CG Day 
- งำนสัมมนำ หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 
and Implications” จัดขึ นโดยสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

- งำน The Amartya Sen Lecture Series หัวข้อ Globalisation, Inequality and Thailand 4.0 

 นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์ -  หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่น 10 (วพน. 10) 

นำยธรรมยศ ศรีช่วย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (239/2017) IOD 

 นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช  
 

- Ethical Leadership Program (ELP) (7/2017) IOD 
- งำนเสวนำหลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) 
-   ร่วมเสวนำงำน  PTT CG Day 
- งำนสัมมนำ หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System : Recent Development 
and Implications” จัดขึ นโดยสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) (ร่วมงำนภำค
เช้ำ) 

- ร่วมเสวนำงำน PTT GROUP CG DAY 2017 

 การตรวจเยี่ยมการด าเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. /การศึกษากิจการพลังงาน  
ปตท.  มีนโยบำยที่จะจัดให้มีกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำน ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั งในประเทศ

และต่ำงประเทศให้กับกรรมกำรเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจธุรกิจยิ่งขึ น เพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับทิศทำงกำรใช้พลังงำนของ
ประเทศต่ำงๆ สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่ได้รับมำช่วยในกำรพิจำรณำเรื่องพลังงำนของ ปตท. และของประเทศได้  

อีกทั ง คณะกรรมกำรจะได้ศึกษำเปรียบเทียบกับกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนพลังงำนของประเทศไทย รวมทั งเปิดโอกำสให้
กรรมกำรได้ติดตำมข้อมูลและควำมก้ำวหน้ำในธุรกิจพลังงำน พร้อมทั งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เช่ียวชำญจำกบริษัทพลังงำนชั น
น ำระดับโลกในต่ำงประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในกำรขยำยกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่ำงประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในอนำคต โดยข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงที่คณะกรรมกำรได้รับจำกกิจกรรมนี  จะมีส่วน
ช่วยให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจพลังงำนในระดับโลกได้เป็นอย่ำงดี และจะช่วยในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่เหมำะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป  

ในปี 2560  กำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ของคณะกรรมกำร ปตท. ดังนี  
   กำรตรวจเยี่ยม พื นที่เหมืองถ่ำนหิน Jembayan ของบริษัท Sakari Resources Limited (SAR) (บริษัทในเครือของ

 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER)) ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 

   กำรเดินทำงไปตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ และศึกษำงำนด้ำนธุรกิจพลังงำนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีใหม่ๆ  
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมทั งกำรพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงของกิจกำรต่ำงชำติ 
อำทิ กำรพบปะ Partner ของ Charles River Venture เกี่ยวกับ Venture Capital  แนวคิดและกำรมุ่งพัฒนำ "นวัตกรรม" 
ให้เกิดเป็นธุรกิจ สินค้ำ และ บริกำร / ศึกษำงำนของ MIT Energy Initiative และ Precourt Energy Efficiency Center-
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Stanford University เกี่ยวกับกำรสร้ำง Eco-system ในลักษณะ Open Innovation เพื่อเปิดโอกำสให้น ำเอำงำนวิจัย
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มำต่อยอดในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั งแนวคิดกำรด ำเนินธุรกิจ Start-up / กำรพบปะผู้บริหำร
และเยี่ยมชมกระบวนกำรผลิตของ 24M Technologie เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้ำนธุรกิจพลังงำน หำรือควำมเป็นไป
ได้ และโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันในอนำคต  / กำรพบปะกับผู้บริหำรและเยี่ยมชมโรงงำนของ GM ประชุม
กับผู้บริหำรของ Tesla เกี่ยวกับธุรกิจรถ EV ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน / กำรพบปะผู้บริหำรของ GE 
Digital Disruptive Technologies เกี่ยวกับ Disruptive Technology ซ่ึงเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั งเรื่อง Productivity Improvement และกำรสร้ำง New S-Curve.  

   กำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำน ของบรษิัท ปตท. ค้ำสำกล จ ำกัด (PTTT) บรษิัท  PTT Regional 
Treasury Center Pte Ltd. (PTT RTC) บรษิัท พีททีี เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) ซ่ึงเปน็บริษัทในเครือ 
ปตท. ในประเทศสิงคโปร์ / พบปะผู้บรหิำรบรษิัท Pavilion Energy เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจ
พลังงำน กำรเปิดเสรีด้ำนพลังงำน รวมทั งหำรือควำมเป็นไปได้ และโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันในอนำคต / 
พบปะผูบ้รหิำรบรษิัท Temasek ซ่ึงเป็นบริษทัที่รัฐบำลสิงคโปร์เปน็ผู้ถือหุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกำร
ลงทุน กำรบริหำรและกำรก ำกับดูแลบริษทัในเครือ / ศึกษำกำรด ำเนินของบริษทั S&P Global Platts     

 

 ส ำหรับกำรตรวจเยี่ยมกิจกำรภำยในประเทศ มีดังนี  
  1.   คณะกรรมกำร ปตท. ลงพื นที่โครงกำรรักษ์น  ำ รักษ์ป่ำ รักคุ้งบำงกะเจ้ำ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร ซ่ึงเป็นพื นที่

ที่กลุ่ม ปตท. และภำคีเครือข่ำยได้เข้ำไปมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำพื นที่คุ้งบำงกะเจ้ำทั งด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน รวมทั งกำรรักษำไว้ซ่ึงสิ่งแวดล้อม 

   2.  คณะกรรมกำร ปตท. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำศูนย์เรียนรู้ป่ำในกรุง เขตประเวศ กทม. บนพื นที่ 12 ไร่ ที่ออกแบบภำยใต้ 
              แนวคิด PTT Green in City  

 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

9.3.1  กรรมการอิสระ 

9.3.1.1  คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ  
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเสนอคือกำรก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำร ปตท .ใหม่ ซ่ึงเข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และก ำหนดบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระไว้  รวมทั งได้จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
อิสระของ ปตท. ซ่ึงลงนำมโดยประธำนกรรมกำร เมื่อวันที่ 21 มกรำคม  2556  ดังนี  

-  คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  
(1)   ถือหุ้นไม่เกิน 0.5%  ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดใน ปตท.  บรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม หรอืนิติบคุคลที่อำจ

มีควำมขัดแย้ง โดยให้นบัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวข้องด้วย  
(ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หมำยถึง บคุคลตำมมำตรำ 258 แหง่ พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์) 

(2)  ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน/พนักงำน/ลูกจ้ำง/ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือ ผู้มีอ ำนำจควบคุม
ของ ปตท.  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
(ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั ง)  
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(3)  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย  

         (4)  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ ปตท.  
   (ก)  ลักษณะควำมสัมพันธ ์

 ควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน เช่น ที่ปรึกษำ กฎหมำย ทีป่รึกษำทำงกำร
เงิน ผูป้ระเมนิรำคำทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ 
 กรณีผู้สอบบัญชี:  ห้ำมทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน: มูลค่ำรำยกำรเกิน 2 ล้ำนบำทตอ่ป ี

 ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ/ทำงธุรกิจ (ใช้แนวทำงในท ำนองเดียวกับข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง
กันของตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เปน็ธุรกรรมปกติ 
รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริกำร และรำยกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ : มูลค่ำรำยกำร ≥ 20 ล้ำนบำท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั งนี  ในกำรพิจำรณำมูลค่ำรำยกำรให้รวมรำยกำรที่เกิดขึ นในระหว่ำง 6 เดือน 
ก่อนวันที่มีกำรท ำรำยกำรในครั งนี ด้วย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะควำมสัมพันธ์ตำม (ก) กับนิติบุคคล บคุคลที่ถือว่ำเข้ำข่ำยไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่
กรรมกำร (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ) และ ผู้บริหำรหรือ partner ของนติบิุคคลนั น 

(ค) ก ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมคีวำมสัมพันธ์ตำม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั ง 
(ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจ ำเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดขึ นอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ อำจมคีวำมสัมพันธ์เกินระดบันัยส ำคัญที่ก ำหนด ในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร ปตท. ก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์  โดย ปตท.  ต้องเปิดเผยควำมสัมพันธ์
ดังกล่ำวของกรรมกำรรำยนั นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 
56-2) ของ ปตท. และหำกต่อมำ ปตท. จะเสนอกรรมกำรอิสระนั น เพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง  ปตท. 
จะต้องเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ในวำระเลือกตั งกรรมกำรด้วย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั งขึ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ ปตท. ผู้ถือหุน้รำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้รำยใหญข่อง ปตท.  

(6)  ไม่มีลักษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเปน็อิสระได ้
(7)  กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำม (1) – (6) อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ปตท. ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของ ปตท. 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 
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-  บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเรื่องที่ส ำคัญและเปน็ประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุน้ และผูถ้ือหุ้นรำยย่อยต่อคณะกรรมกำร ปตท.  และ/

  หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่แล้วแต่กรณี 
 (2) ให้ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ปตท. ที่พึงปฏบิัติ รวมทั งให้ควำมคิดเห็นตำม

 บทบำทและหน้ำทีข่องกรรมกำรอิสระที่พึงปฎบิัติเพื่อประโยชน์ตอ่  ปตท.   ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรำยย่อย  
 (3) สอบทำนให้ ปตท. ปฏบิัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักรรมกำรอิสระ รวมถึงทบทวนนิยำมกรรมกำรอิสระให้มี

 ควำมเหมำะสมและครบถ้วนตำมกฎหมำย  
 (4) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำยโดยจะต้องไม่มีผลต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ 
 (5) วำระของกรรมกำรอิสระเริ่มตั งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 ของ ปตท. และพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระเมื่อขำดคุณสมบัติตำมนิยำมดั งกล่ำว 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 และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/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 รวมถึงเป็นกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อย่ำงเป็นธรรม  
 
9.3.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.2.1  การสรรหากรรมการ  
(วิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำร รายงานไว้ภายใต้หมวดการก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ  “9.1.2.1 การเสนอ

วาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ”  และ “9.2.1.2 คณะกรรมกำรสรรหำ” แล้ว) 

9.3.2.2   การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด/การสืบทอดต าแหน่ง 
เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ดังนั นกำรสรรหำและแต่งตั งต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  จึงต้อง

ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรีและด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จัตวำ โดยให้คณะกรรมกำร ปตท. ตั งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมส ำหรับเป็น
ผู้บริหำร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บริหำรซ่ึงเปน็
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผู้ที่มีควำมเหมำะสมแล้ว
ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำแต่งตั ง โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหำรเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง สัญญำ
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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 ำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท . โดยจัดท ำเป็นคู่มือ PTT Way และก ำหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือ  
PTT Way of  Conduct  ซ่ึงเป็นกำรรวบรวมแนวทำง หลักปฏิบัติและกระบวนกำรในกำรท ำงำนในมิติต่ำงๆ ของ ปตท. และ บริษัท
ในกลุ่ม ปตท. ให้มีควำมสอดคล้องและประสำนเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำร ปตท. ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทในกลุ่ม ปตท. กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทในกลุ่ม ปตท . และผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่ยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเกิดควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในทิศทำงเดียวกัน สอดคล้องและสนับสนุนกำรท ำธุรกิจซ่ึงกันและกัน เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซ่ึงจะผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยระยะยำวที่วำงไว้และประสบควำมส ำเร็จและเติบโตอย่ำงยั่งยืน
ต่อไป 
 โดยมีกำรจัดกลุ่มงำนในกำรบริหำรจัดกำรแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก ่
 •  ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย 
  - ระดับส ำนักงำนใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเน้นด้ำนกำรก ำกับดูแล (Governance) และกำรใช้บริกำรร่วม  
  (Shared service) โดยก ำหนดนโยบำยกลุ่ม ปตท.ให้มีควำมสอดคล้อง 
  - ระดับแกนน ำกลุ่ม (COO/ BG) มีบทบำทในกำรก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ 
  กลุ่มธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด เพื่อที่จะมุ่งสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสร้ำงพลังร่วม 
 • ระดับปฏิบัติกำรในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ หน่วยธุรกิจ และ บริษัทภำยใต้หน่วยธุรกิจ มุ่งปฏิบัติงำนในธุรกิจตนเองให้  
เป็นเลิศ  บรรลุผลส ำเร็จ น ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรใช้บริกำรร่วมของกลุ่ม ปตท. ไปบูรณำกำรร่วมกับกำรปฏิบัติกำรของ
หน่วยงำนของตนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 กำรบริหำรจัดกำรระดับองค์กร (Corporate Level) และระดับปฏิบัติกำร (BU/Flagship) จะเชื่อมโยงกัน ผ่ำนกำรกลไก
กำรก ำกับดูแล ได้แก่                     
 • กำรก ำหนดข้อบังคับ ข้อก ำหนด และระเบียบบริษัท 
 • กำรถ่ำยทอดนโยบำย เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติโดยผู้บริหำร ปตท. ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรือด ำรงต ำแหน่ง 
   ผู้บริหำรสูงสุดบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพนักงำน ปตท. ที่ปฏิบัติงำน secondment ในบริษัทกลุ่ม ปตท. 
 • กำรเชื่อมโยง และผลักดันให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
 • กำรถ่ำยทอด ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และประเมินกำรผลักดันนโยบำยต่ำงๆ กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยผ่ำนหน่วยงำน
บริหำรบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ 
 รวมทั งได้มีกำรก ำหนดบทบำทหลักในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตำมพันธกิจ ดังนี  

บทบำทของคณะกรรรมกำร ปตท. มีหน้ำที ่
  - ก ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง กลยุทธ์และนโยบำย 
   - แต่งตั งฝ่ำยบริหำรรบัผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ  
  - ติดตำมและรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยมุง่เนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
  ได้ส่วนเสีย 
  - ตั งมั่นในหลักธรรมำภิบำล   
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บทบำทของผู้บริหำรสูงสุด มีหนำ้ที่ 
  - สร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกลยุทธแ์ละนโยบำยของกลุ่ม ปตท. กับบริษัท ให้เป็นรปูธรรม 
  - บริหำรจัดกำรบรษิัทให้มีผลกำรด ำเนินงำนเปน็ที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น 

บทบำทของเลขำนุกำรบริษทั มีหน้ำที ่
  - ส่งเสริมกำรปฎิบัตหิน้ำทีข่องกรรมกำรบริษัทและผูจ้ัดกำรใหญ่ 

บทบำทของผู้ถือหุน้ มีหน้ำที ่
  - คัดเลือกและตรวจสอบกำรปฎบิตัิหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรของบริษัท 
  - ร่วมก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิัท 
 หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูงสุดของบรษิทั ใน 
                กลุ่ม ปตท. รวมถึง 
 • ระเบียบบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรลงทุนของบริษทัในกลุ่ม ปตท. จ ำกัด และแนวทำงกำร 
                  ก ำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2557  
 • ระเบียบบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรจัดแบ่งส่วนงำนของบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) พ.ศ. 2553 
 • ระเบียบบรษิัทว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคล 
 • ข้อก ำหนดบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรลงทุนของบริษทัในกลุ่ม ปตท. จ ำกัด และแนวทำงกำร
    ก ำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุน้ พ.ศ. 2558 
 • หลักเกณฑ์ตำมระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 • หลักเกณฑ์กำรปรับเปลี่ยนกรรมกำรของบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ทีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
 • หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำแต่งตั งผูบ้ริหำรเป็นคณะกรรมกำรของบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด  
                   หลักทรัพย์  
 • หลักกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 • หลักปฏิบตัิกำรต่อต้ำนทจุริต ก ำกับโดยคณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บรหิาร    

ในปี 2560 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 36 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
Flagship 5 บริษัท) ดังนั น ปตท. จึงได้ให้ควำมส ำคัญและก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้ำงให้เกิด
พลังร่วมและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วยกำรเสนอแต่งตั งให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของ ปตท. ไป
เป็นกรรมกำรในบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อก ำกับดูแลให้บริษัทดังกล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบำย
ของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั งนี  วัตถุประสงค์ของกำรเสนอบุคคลเพื่อไป
เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นมีดังนี  

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 ำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่ำงเข้มแข็งซ่ึ งรวมถึงกำรไปช่วยเหลือ
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท.  รวมทั งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้ไปท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรก ำกับ
ดูแลบริษัทชั นน ำเหล่ำนั นให้กลับมำช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ
เสริมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจให้กับ ปตท.ด้วย 
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4) ถือเป็นหน้ำทีห่นึ่งในกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บรหิำร 
ทั งนี  ปตท. ก ำกับดูแลให้มีกำรพิจำรณำแต่งตั งผู้บริหำรหรือบุคคลภำยนอกจำกบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรที่

กระทรวงกำรคลังจัดท ำขึ น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็นรัฐวิสำหกิจตำม พรบ. คุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับ
กรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรอื่นของรัฐวิสำหกิจนั น ทั งนี  ณ 1 มกรำคม 
2560 ปตท. มีผู้บริหำรอยู่ในบัญชีรำยช่ือ Director’s Pool รวม 30 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.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

9.5.1  ระบบการควบคุมภายใน 
ปตท. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในโดยมุ่งเน้นให้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม

อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 
1. Operation – ให้มีกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึ งกำร

ดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล และกำรทุจริต  
2. Reporting  –  ให้กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนอื่นๆ ที่จัดท ำขึ นเพื่อใช้ภำยในและภำยนอกองค์กร เป็นไปอย่ำง

ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ 
3. Compliance –ให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนขององค์กร รวมทั งกำร

ปฏิบัติตำมนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรก ำหนดขึ นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำง
เคร่งครัด 

ปตท. ก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนควบคุมภำยในเพื่อด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของ
องค์กร โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำม
เสี่ยง และคณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุนและควบคุมภำยใน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
กำรควบคุมภำยใน กำรประเมินผล และกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของ ปตท.  โดยคณะกรรมกำร ปตท. ได้มอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงจัดท ำขึ นโดยฝ่ำยบริหำรและ  
ส ำนักตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีโดยมีสำระส ำคัญ ดังนี   

 (1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
ในภำพรวม ปตท. มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในที่ดี มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหำรได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม  เป็น
ตัวอย่ำงที่ดี (Role Model)  และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี    

- ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม  (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักมำตรฐำนสำกล 
รวมถึงกำรเปิดเผยเกี่ยวกับกำรขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจกำรขององค์กร (Conflicts of Interest)  เพื่อป้องกันกิจกรรมที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี 
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โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงค ำมั่น
สัญญำในกำรน ำนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

- กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่มีลักษณะของกำรกระจำยอ ำนำจ เพื่อให้กำรปฏบิัติงำนมคีวำมคล่องตัว เหมำะสม
และสอดคล้องกับสภำพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีกำร
ก ำหนดตัวชี วัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตงิำนของพนักงำน และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั งมีกำรทบทวนเป้ำหมำยประจ ำปีซึ่งพนักงำนทุกคนทรำบถึงบทบำท  
อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผดิชอบของตน  

- ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร โดยมีเป้ำหมำยที่
จะให้ ปตท. เป็นบริษทัทีเ่จริญเตบิโตอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดนัใหเ้ปน็บริษทัพลังงำนไทยข้ำมชำติชั น
น ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภำพเปน็เลศิเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั (Competitiveness) มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มร่วมกัน 
(Create Shared Value: CSV) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้มีส่วนไดเ้สีย บนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Corporate Governance : CG)    

(2) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
ปตท. ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณ  

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจฯตำมหลัก
มำตรฐำนสำกลไว้ในคู่มือ CG และก ำหนดให้กำรฝ่ำฝืนมีควำมผิดทำงวินัย 

จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสำระส ำคัญดังนี  
1. เคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิมนษุยชนสำกล 
2. ป้องกันกำรฟอกเงิน 
3. เป็นกลำงทำงกำรเมือง  
4. ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 
5. รักษำควำมลับ และไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
6. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และรับผิดชอบต่อผู้บรโิภค  
7. แข่งขนัอย่ำงเสรี เป็นธรรม  
8. มีกระบวนกำรกำรจัดซื อที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อคูค่้ำอย่ำงเปน็ธรรม  
9. รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม 
10. สนับสนุนสิทธิของพนักงำน และสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
11. ปฏิบตัิต่อเงื่อนไขสัญญำที่มตี่อเจำ้หนี อย่ำงเคร่งครัด โปรง่ใส และเท่ำเทียมกัน 
12. มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มปีระสิทธภิำพ 
13. มีแนวทำงปฏบิัตใินกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
14. รักษำควำมปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนำมัย และรักษำส่ิงแวดล้อม 
15. เคำรพทรัพย์สินทำงปัญญำ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในทำงทีถู่กต้อง  

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ปตท. ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of 

Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำร ปตท.ได้
ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่ำนั น  และถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงกำรมี
ส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกดิ
ควำมขัดแย้งในด้ำนควำมภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวำงกำรปฏบิัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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หรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือควำมเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว  และต้อง
ไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องด ำเนินกำรให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องไม่มีอ ำนำจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั นๆ  

(4) การจัดท ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.  
ปตท. ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน ต้องจัดท ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์กับ ปตท.โดยใช้แบบฟอร์มรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรที่สงสัยว่ำจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ 
ปตท.และในกำรอนุมัติใดๆ ส ำหรับกรณีดังกล่ำวต้องยึดถือหลักกำรไม่ให้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดพิเศษผิดไปจำก
ปกติ  ถือเป็นกระบวนกำรควบคุมภำยในของ ปตท. รวมทั งได้ก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำว ทั งนี ในปี 2560 จัดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกระดับจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้งของผลประโยชน์แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซ่ึงสรุปผล
ไม่พบรำยกำรขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญ  โดยในแบบกำรเปิดเผยรำยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นกำรยืนยันกำร
รับทรำบว่ำ กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. เข้ำลักษณะแห่งควำมผิดทำงวินัย 
ต้องพิจำรณำโทษวินัยตำมขั นตอนกำรลงโทษ และควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ 

(5) การจัดท ารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรมีส่วนได้เสียในระดับกรรมกำร และเช่นเดียวกับผู้บริหำรระดับสูงได้ด ำเนินกำร
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 

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดำห์ก่อนวันปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษัทจะท ำหนังสือแจ้งกรรมกำร ผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน  (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลทีไ่ม่มีหนำ้ที่เกี่ยวข้อง และห้ำมซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน  ส ำหรับงบไตรมำส 
และ 60 วัน ส ำหรับงบประจ ำปี (ตั งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ)  คือ ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน   เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ (Insider Trading)  ทั งนี  ในปี 2560 กรรมกำรและ
ผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  มีกำรแจ้งกรรมกำรและผู้บริหำร จ ำนวน 4 ครั ง คือ ห้ำมซื อ/ขำย/โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่ำง
วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2559 (งบปี 2559)  (2) ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2560 (งบไตรมำสที่ 
1 ปี 2560)  (3) ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม ถึงวันที่ 15  สิงหำคม 2560 (งบไตรมำสที่ 2 ปี 2560)  (4) ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 
15 พฤศจิกำยน 2560 (งบไตรมำสที่ 3 ปี 2560) นอกจำกนี  ได้ก ำหนดนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. นอกเหนือจำกช่วงเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น โดยหำกมีควำมจ ำเป็นต้องซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้ง 
เลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วัน 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ปี 2559 และปี  2560 

หมำยเหตุ  :   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรไม่มีกำรถือหุ้น   

 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค.
2559 

ณ 31 ธ.ค.
2560 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

 นำยบุญทักษ์  หวังเจริญ  – N/A N/A ลาออก  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2560  
(ณ 30 ธ.ค. 60 ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
4.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
5.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
6.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
7.  นำยวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
8.  นำยสมชัย  สัจจพงษ์ – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
9.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
10.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ – – – ( ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
11.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์   – – – กรรมกำรแต่งตั งใหม่ตั งแต่วันที ่18 พฤศจิกำยน  2559  

 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

12.  นำยธรรมยศ  ศรีช่วย  – – – กรรมกำรแต่งตั งใหม่ ตั งแต่วันที่ 15 ธันวำคม 2559  
 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
13.  นำยสมคิด  เลิศไพฑูรย์  – – – กรรมกำรแต่งตั งใหม่ ตั งแต่วันที่ 27 กมุภำพันธ์  2560 

 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

14.  นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช  – – – แสดงข้อมูลไว้ในตำรำงกำรถือหลักทรพัย์ 
ของผู้บริหำร ปตท. 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่38 

รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการท่ีครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2560 

 
การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ปี 2559  และปี 2560 

ล า
ดับ ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
หมายเหตุ 

 ณ 31 ธ.ค.
2559 

  ณ 31 ธ.ค.
2560 

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างป ี

(หุ้น) 
1.  
 

นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช 25,000 25,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
2.  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต 15,500 15,500 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
3.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 22,500 22,500 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรส 4,300 4,300  (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – –  

4.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

5.  นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  41,000 41,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – – 
6.  นำยกฤษณ์ อิ่มแสง 10,000 10,000 –  (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – – 
7.  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรส 110,200 110,200 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค.
2559 

ณ 31 ธ.ค.
2560 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างป ี

(หุ้น) 

1.  นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ – N/A N/A พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปี 
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์  2560 

คู่สมรส 130,800 N/A N/A (คู่สมรสถือหุ้น ปตท.) 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – N/A N/A – 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ปี 2559  และปี 2560  (ตอ่) 

ล า
ดับ ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค. 

2559 
ณ 31 ธ.ค.
2560 

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 
8.  นำยนพดล  ปิ่นสุภำ 13,600 13,600 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560 

คู่สมรส 50,800 50,800 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 
9.  นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์ N/A – – *ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม  2560 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
10.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร 70,000 70,000  (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
11.  นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 55,451 55,451 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – –  
12.  นำยอรรถวุฒิ  วิกิตเศรษฐ N/A – – *ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ตั งแต่วันท่ี 1 มีนำคม  2560 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรส N/A 2,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ N/A – – – 
13.  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ N/A – – *ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม  2560  

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
14.  นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรส 10,000 10,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

15.  นำยอธิคม  เติบศริ ิ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

16.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

17.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ 2,000 2,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

18.  นำยเติมชัย  บุนนำค – – – *ผู้บริหำรแต่งตั งใหม่ ตั งแต่วันท่ี 1 มีนำคม  2560 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

19.  นำยสัมฤทธิ์ ส ำเนียง* 7,000 7,000 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

20.  นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกันติ* 
 

3,699 
 

3,699 
 

– 
 

(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 
 

21.  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ*์ 1,516 1,516 – (ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2560) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

 

หมายเหตุ : คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น  ยกเว้น  ผู้บริหาร ล าดบัที่ 3,  7,  8, 12  และ 14  
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / เกษียณอายุ  ปี 2560 

หมำยเหตุ :     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 รุ่นที่ 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 รุ่นใหม ่
 

(7)  การยื่นบัญชแีสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินตอ่ ปปช. 

ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 39 
ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมกำร และผู้บริหำรสูงสุดในนิติบคุคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่ำร้อย
ละ 50 มหีน้ำที่ยืน่บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุติิภำวะต่อคณะกรรมกำร ปปช. 
ทุกครั งที่เข้ำรับต ำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีที่ด ำรงต ำแหนง่ และเมื่อพ้นจำกต ำแหน่ง 1 ปี โดย ปตท. จะมหีนังสือแจง้เตือนกรรมกำรและ
ผู้บริหำรสูงสุดตำมเวลำที่ก ำหนด 

(8)  การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสยีในที่ประชุม 
คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในเรื่องในกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ทุกครั ง ประธำนกรรมกำร

จะแจง้ต่อทีป่ระชุมเพื่อขอควำมรว่มมือกรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ว่ำในระเบียบวำระ
ใดที่กรรมกำรเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมกำรแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ควำมเห็นใด ๆ ในปี 2560 มี
กำรแจ้งต่อ ประธำนกรรมกำรฯ จ ำนวน 6 วำระ  (กำรประชุมรวม  13 ครั ง)  

(9)  การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีใ่นกำรพิจำรณำและสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนของ ปตท. โดยเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ  

(10)  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจ   
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดยเป็นผู้มอบนโยบำยและแนวปฏิบัติให้คณะท ำงำนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Working Group: CGWG) ซ่ึงในปี 2560 ปรับช่ือเป็น “คณะกรรมกำรจัดกำรกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (Corporate Governance Management Committee: CGMC)” โดยมีผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็น
ประธำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  มีหน้ำที่รับผิดชอบเป็นศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด และปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ล าดับ 
 ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

ณ 31 ธ.ค.
2559 

ณ. 31 ธ.ค. 
2560 

จ านวนหุ้น 
เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

 

1.  นำยสรัญ  รังคสิร ิ – N/A N/A เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2560 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – N/A – – 
2.  นำยชวลิต พันธ์ทอง – N/A N/A เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2560 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – N/A N/A – 

3.  นำยสุพจน์ เหล่ำสุอำภำ*  78,807 N/A N/A เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2560 
(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ในช่วงด ำรงต ำแหน่งระหว่ำง 

ปี 2560) 
4.  นำงสำวนิตยำ  ดิเรกสถำพร* 5,000 N/A N/A  เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2560 

(ไม่มีรำยกำรซื อ/ขำยหุ้น ในช่วงด ำรงต ำแหน่งระหว่ำง 
ปี 2560) 
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ที่ดีและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. พร้อมทั งเป้ำหมำยและตัวชี วัดประจ ำปี ซ่ึงได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำร ปตท. โดยในปี 2560 มีกำรด ำเนินงำนทั งที่เป็นกำรริเริ่มและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี  

 มอบหมำยผู้บริหำรระดับสูงขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ค่ำนิยมองค์กร โดยแต่งตั งประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและก๊ำซธรรมชำติ ด ำรงต ำแหน่ง I Champion (Integrity & 
Ethics Champion) และเป็นผู้น ำจัดตั งชมรมพลังไทยใจสะอำด (Integrity Power) โดยเปิดให้พนักงำน
เข้ำเป็นสมำชิกชมรมฯ เพื่อร่วมกันท ำกิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและแสดงออกในเรื่องควำมซ่ือสัตย์
กล้ำปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

 จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือควำมแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญโดยตรง ได้แก่ จดหมำยข่ำวรำยไตรมำส  2 ภำษำ 
คือภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ภำยใต้ช่ือ “PTT Bizway” ส่งไปทำงไปรษณีย์เพื่อรับทรำบข้อมูล
ส ำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ผล
ประกอบกำร กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืน ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน ฯลฯ  
โดย ปตท. ได้จัดท ำแบบประเมินเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับปี 2560 หัวข้อทัศนคติควำมพึงพอใจต่อ 
ปตท. ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ ปตท. มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ในระดับมำกถึงมำกที่สุดรวมแล้วร้อย
ละ 90.24   

 จัดให้มีกำรอบรมหัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและต่อต้ำนคอร์รัปชันแก่พนักงำนที่เข้ำใหม่ผ่ำน
หลักสูตรกำรปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั งก ำหนดให้สอบวัดควำมรู้ในระบบ CG E-Learning โดยในปี 
2560 มีกำรจัดสื่อควำมในกิจกรรมดังกล่ำวรวม 3 รุ่น จ ำนวนรุ่นละ 60-80 คน และมีกำรมอบคู่มือ CG 
ให้พนักงำนเข้ำใหม่ทุกคนได้ศึกษำและลงนำมรับทรำบ เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน 

 จัดท ำ CG E-learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อใช้เป็นส่ือส ำหรับเรียนรู้เรื่องหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันด้วยตนเองส ำหรับพนักงำนในทุกพื นที่
อย่ำงทั่วถึง โดยใช้เหตุกำรณ์จ ำลองต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ และให้พนักงำนสำมำรถน ำส่ิงที่
เรียนรู้จำกระบบไปประยุกต์ใช้ได้ในสถำนกำรณ์จริงตำมควำมเหมำะสม รวมถึงมีกำรทดสอบวัด
ควำมเข้ำใจของพนักงำนในท้ำยหลักสูตร โดยในปี 2560 ได้เพิ่มเติมเนื อหำบทเรียน ได้แก่ กำร
ป้องกันกำรฟอกเงิน กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี  และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ในปัจจุบัน มีผู้เข้ำร่วม
ศึกษำและทดสอบควำมรู้ผ่ำนระบบ CG E-Learning ทั งสิ น 2,953 รำย หรือประมำณร้อยละ 63 ของ
พนักงำนทั งหมด 

 จัดท ำแบบสอบถำมผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรภำยใน เพื่อประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรส่ือควำม
ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของพนักงำน ปตท. สรุปว่ำพนักงำนกว่ำร้อยละ 97.08 มีควำมเข้ำใจเป็น
อย่ำงดี  

 ปตท. สร้ำงบรรยำกำศของกำรรณรงค์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ภำยในองค์กร  เช่น  กำรจัดนิทรรศกำร  กำร
จัดท ำเว็บไซต์ CG Intranet และเปิดโอกำสให้ผู้สนใจได้ติดต่อสอบถำมได้ผ่ำนช่องทำงอีเมล 
cghelpdesk@pttplc.com จัดท ำวีดีโอส่ือควำม CG Comics จัดให้มีคอลัมน์  CG See Through ใน
วำรสำรรำยเดือน “PTT Spirit” ข้อย  ำเตือน CG Tips ผ่ำน E-Mail ภำยใน เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้
รับทรำบข่ำวกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับ CG รวมทั งให้ควำมรู้และร่วมกิจกรรมที่น่ำสนใจ นอกจำกนี  
ได้ก ำหนดให้มี Agenda Base Meeting เป็นระเบียบวำระกำรประชุมของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีหัวข้อ 
QSHE / SPIRIT / CSR / CG Talk เพื่อเป็นช่องทำงกำรส่ือควำม CG และส่งเสริมกำรกำรตระหนักถึง
กำรท ำงำนอย่ำงมี CG ด้วย เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. เป็นต้น 

 จัดให้มีกิจกรรม CG Camp ปี 4 เพื่อให้ตัวแทนพนักงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มีโอกำสเข้ำมำศึกษำ
และเรียนรู้ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงเข้มข้น เพื่อสำมำรถ
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น ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นตัวแทนในกำรสื่อควำมแก่เพื่อนร่วมงำน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในตำมกลยุทธ์ของ ปตท. โดยกิจกรรมประกอบด้วย กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง แนวทำงสู่องค์กรสุจริต, กำรแสดงละครตำมหลักปฏิบัติ CG และกิจกรรมสันทนำกำร
ที่สอดแทรกควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน CG เป็นต้น 

 จัดกิจกรรม CG Day ขึ นภำยใต้แนวคิด “CG 4.0 ท ำดี ท ำง่ำย ได้ควำมดีที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นให้
พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและมีแรงบันดำลในกำรสร้ำงพลังควำมดี ผ่ำนกำรเสวนำและกำร
แสดงเจตนำรมณ์ของผู้บริหำร รวมทั งมีกำรกล่ำวค ำปฏิญำณเพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง 
คนดี และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ปตท. นอกจำกนี  
ปตท. ยังได้จัดกิจกรรม Integrity Forum 2017 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวคิดด้ำนกำรสร้ำงพลัง
ควำมดี รวมถึงควำมโปร่งใสของผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ตัวแทนจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. เป็นต้น ในหัวข้อ “พลังควำมดี...แข็งแกร่งจำกภำยใน สร้ำงควำมโปร่งใส สู่ควำม
ยั่งยืน” 

 ปตท. ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้เป็นไปตำมแนว
ทำงกำรบริหำรบริษัทในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับมำตรฐำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  และเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
กำรเข้ำรับกำรจัดอันดับ รวมทั งก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
โดยแต่งตั งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กลุ่ม ปตท. เพื่อร่วมกันศึกษำ พัฒนำแนวทำงตำม
มำตรฐำนสำกลที่เหมำะสมส ำหรับใช้เป็นหลักปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. และได้จัดกิจกรรมให้กับบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ งำน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมส ำคัญประจ ำปี  เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม 
และเผยแพร่กำรด ำเนินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทจดทะเบียนใน
กลุ่ม  ปตท. 6 บริษัท  ได้แก่  PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ GPSC ทั งนี มีแขกรับ เชิญ
กิตติมศักดิ์จำกหน่วยงำนภำยนอกให้ เกียรติเข้ำร่วมงำนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ตัวแทนจำก ตลท. 
ส ำนักงำน ก.ล.ต. สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์
รัปชัน เป็นต้น รวมทั งคู่ค้ำ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนกลุ่ม ปตท. ซ่ึง ในปี 2560 กลุ่ม 
ปตท. โดยมี GPSC เป็นเจ้ำภำพจัดงำนภำยใต้แนวคิด PTT Group CG Day 2017: CG in DNA: 
Together We Can ที่ก ำหนด CG เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อร่วมมือร่วมใจกันสร้ำงวัฒนธรรม
กำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส ปรำศจำกคอร์รัปชัน และขยำยไปยังเครือข่ำยธุรกิจ สังคม และประเทศชำติ
โดยรวม ซ่ึงกิจกรรมภำยในงำนประกอบด้วย ปำฐกถำพิเศษ โดย ศำสตรำจำรย์พิเศษ วิชำ มหำคุณ 
ประธำนกรรมกำรมูลนิธิต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรเสวนำจำก CEO กลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ในหัวข้อ 
“ถอดรหัส CG สำนต่อควำมดี สู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน”  

 นอกจำกกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในองค์กรแล้ว ปตท. ยังส่งเสริมกำร
แบ่งปันควำมรู้แก่หน่วยงำนภำยนอก เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยตอบรับ
กำรขอเข้ำเยี่ยมชมดูงำนขององค์กร/สถำบันต่ำงๆ  และผู้บริหำรระดับสูงได้รับเชิญไปบรรยำยหรือ
ร่วมเสวนำภำยนอกด้วย 

 
(11)  การต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน 
 ปตท. จัดท ำแผนงำนประจ ำป ีเพื่อใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยก ำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัป
ชันในจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรมีส่วนได้
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เสียและผลประโยชน์ขัดกัน จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรับ กำรให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใด โดย ปตท. ไม่สนับสนุนกำรให้สินบนอย่ำงเด็ดขำด  
 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  
 ตั งแต่ปี 2555 ปตท. ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกภำคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations 

Global Compact : UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน กำร
รักษำส่ิงแวดล้อม และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันในระดับสำกลมำเป็นใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดย ปตท. ได้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติตำมหลักสำกล 10 ประกำรของ UNGC ในรำยงำน
ควำมยั่งยืนประจ ำปี 
 กำรประกำศนโยบำย 
- ตั งแต่ปี 2557 ปตท. ประกำศใช้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท.และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั งองค์กร 
โดยก ำหนดให้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และก ำหนดให้นโยบำย
ต่อต้ำนคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT 
Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท.มีมำตรฐำนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรไปในทิศทำง
เดียวกัน และสำมำรถสร้ำงพลังร่วมได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรลงทุน โดย ปตท. จัดส่ือควำม
ถ่ำยทอดควำมรู้และประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้กับตัวแทนบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อท ำ Gap Assessment 
และ Gap Closure Plan ผ่ำนกำรประเมินตนเองตำมโครงกำร CAC เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้บริษทัใน
กลุ่มในกำรเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองเป็นสมำชิกของโครงกำร CAC อย่ำงเป็นระบบ 

- นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. ก ำหนดให้ บุคลำกรของ ปตท. ต้องไม่ด ำเนินกำรหรือเข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน กำรให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั งทำงตรงและทำงอ้อม โดยบุคลำกรของ 
ปตท. ต้องด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติในนโยบำย ซ่ึงครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำง
จริงจัง เช่น กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรจัดหำพัสดุ กำรควบคุมภำยใน 
เป็นต้น 

- ปี 2558 ปตท. ประกำศนโยบำย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกำล และในปี 2559 
ต่อเนื่องถึงปี 2560ประกำศใช้แนวปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องกำรรับ -ให้
ของขวัญ กำรเลี ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบำยงดรับของขวัญดังกล่ำว เพื่อเป็น
กำรสร้ำงมำตรฐำนที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลำกรทุกระดับ
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยได้จัดท ำหนังสือแจ้งคู่ค้ำ
และหน่วยงำนภำยนอก รวมทั งประชำสัมพันธ์ในพื นที่ส ำนักงำนของกลุ่ม ปตท. และช่องทำงต่ำงๆ 
ซ่ึง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีกำรประกำศใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 กำรส่ือสำร ฝึกอบรม และกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
- ปตท. ได้สื่อควำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ 
ปตท. มีอ ำนำจในกำรควบคุม คู่ค้ำทำงธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั งสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำร
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ส่ือสำรที่หลำกหลำย เช่น จดหมำย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet กำรสัมมนำ นิทรรศกำร เป็น
ต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ ปตท. ก ำหนด  

- ปตท. จัดให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกรของ ปตท. เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจอย่ำงแท้จริงเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ควำมคำดหวังของ ปตท. และบทลงโทษ
หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี  เช่น หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ หลักสูตรทำงจริยธรรม ระบบ CG E-
Learning เป็นต้น รวมทั งมีกำรจัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก  

- กำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกระบวนกำรให้กำรรับรอง (Certification Process) ของโครงกำร
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ซ่ึง ปตท. ได้รับรองสถำนะเป็น
สมำชิกฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2557 

- กำรเปิดใช้ระบบใหม่ใน PTT Intranet ซ่ึงจัดท ำขึ นเพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญให้บุคลำกรของ ปตท. ทุก
คนแสดงควำมโปร่งใส ได้แก่ ระบบกำรรำยงำนกำร ซื อ -ขำย หลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันปัญหำกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) และระบบกำรรำยงำน
กำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลำกรตำมนโยบำยงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) เพื่อให้พนักงำนรำยงำนในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องรับและไม่สำมำรถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ 
พร้อมส่งมอบของดังกล่ำวมำ เพื่อรวบรวมและน ำไปบริจำคเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

- ปตท. มุ่งหวังว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดย
ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทำงธุรกิจของ ปตท. ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร CAC เพื่อ
ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชันตลอดสำยโซ่อุปทำน โดยในปี 2560 มีกำรส่ือควำมเพื่อ
ผลักดันให้คู่ค้ำเข้ำร่วมโครงกำร CAC ในงำนสัมมนำผู้ค้ำ SRM (Supplier Relationship Management) 
กำรสัมมนำผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำงเรือ และกำรสัมมนำผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำง
รถบรรทุก 

- ปตท. ตระหนักว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประเทศ จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงบทบำทกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกทั งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อ
ติดตำมตรวจสอบและยกระดับภำพลักษณ์ควำมโปร่งใสของประเทศไทย ได้แก่ กำรด ำเนินกำรตำม
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซ่ึงในปี 2560 โครงกำรที่เข้ำร่วมได้แก่ โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรำ – นนทบุรี) และ โครงกำร LNG Receiving Terminal 
แห่งใหม่ จ.ระยอง  รวมทั งพัฒนำเครือข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตผ่ำนกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
งำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันแห่งชำติ ซ่ึงจัดโดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรประเมินกำรเข้ำร่วมโครงกำร CAC ส ำหรับ SME ร่วมกับสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย กำรจัดท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท. ให้แก่
คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 
 กำรก ำกับดูแลและติดตำมประเมินผลกำรปฎิบัติ 
- คณะกรรมกำร ปตท. มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัป
ชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รวมทั งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
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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 

- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีหน้ำที่ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันและ
ทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมำะสม   

- ผู้บริหำรมีหน้ำที่ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชันในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
อำจก่อให้เกิดกำรคอร์รัปชัน ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและมำตรกำรต่ำงๆ และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่ำง รวมทั งส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

- ปตท. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment Manual) 
เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันใน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดกระบวนกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม โดยในปี 2560 มีกำรจัด
อบรมหลักสูตร Anti-Corruption Management Systems ให้ผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ นไปจ ำนวน 
2 รุ่น เพื่อเป็นกำรเน้นย  ำให้ผู้บริหำรเข้ำใจถึงวิธีกำรประเมินควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรคอร์รัปชัน 
มำตรกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญ และแนวทำงในกำรตัดสินใจ รวมทั งกำรให้ค ำแนะน ำแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเหมำะสม รวมทั งมีกำรคัดเลือกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบกระบวนกำร ซ่ึง
อำจมีโอกำสเกิดกำรคอร์รัปชันได้ง่ำย เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัป
ชัน (Corruption Risk Assessment Workshop) ในกระบวนกำรที่ตนเองรับผิดชอบ และติดตำมเพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของมำตรกำรดังกล่ำวว่ำช่วยจัดกำรควำมเส่ียงให้ลดลงมำอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้หรือไม่ 

- 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 ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
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. จัดให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคลำกรที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำง
เหมำะสมและเป็นธรรม 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 ำคัญของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงภำยใตก้ำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจทั งจำกปัจจัย

ภำยในและภำยนอก โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเปน็องคป์ระกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
และต้องมีควำมเชื่อมโยงกันทุกระดับ จงึได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงทั งองค์กรที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิบตัิตำม และ
มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกระดับ ส ำหรับควำมเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำร
จัดกำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัตงิำนจะอยูภ่ำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัตงิำน
นั นๆ ทั งนี มีกำรจัดตั งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมกำรบริษทั ก ำกับดูแล และสนับสนนุให้มีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเส่ียงองค์กร สอดคล้องกับกลยทุธ์และ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้
ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำมและประเมนิผลต่อคณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบรหิำรควำมเสี่ยงให้ด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำรและ
ควบคุมควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำน (Functional Description) ของ
ทุกหน่วยงำน   
9.5.3   กิจกรรมการควบคมุ  (Control Activities)  

คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรทบทวนรำยงำนทั งทำงกำรเงินและไม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงินของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ ในภำพรวมขององค์กร  และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
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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 มีกำรมอบหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบให้กับกลุ่ มบุคลำกรเพื่อ
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 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ปตท. มี
มำตรกำรที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมนั นต้องผ่ำนขั นตอนกำรอนุมัติที่ก ำหนดทุกครั ง ทุกรำยกำร โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรำยกำรนั นๆ  ทั งยังมีกำรติดตำม และดูแลผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด 
 นอกจำกนี  ปตท. ยังให้ควำมส ำคัญในเรื่อง ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม (Security, Safety, 
Health and Environment : SSHE) เพรำะถือเป็นหนึ่งในเกรำะป้องกันควำมเส่ียง/ ผลกระทบ และลดควำมสูญเสียที่จะอำจเกิดขึ น
ต่อบุคลำกร ทรัพย์สิน กระบวนกำรท ำงำน ข้อมูล และส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิด
ควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถต่อยอดผลประกอบกำรในทุก ๆ ด้ำนให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด  โดย คณะกรรมกำร ปตท. ดูแล ติดตำม ให้นโยบำย และค ำแนะน ำเกี่ยวกับ SSHE ที่ ปตท. น ำมำปรับ
ใช้เป็นกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ในระดับฝ่ำยจัดกำร ซ่ึงมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่เป็นประธำนฯ รวมทั งคณะกรรมกำรนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม (Quality, Safety, 
Health and Environment : QSHE) กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมกำร QSHE ปตท. ซ่ึงท ำหน้ำที่กลั่นกรองและก ำกับดูแลกำรบริหำร
จัดกำรในระดับปฏิบัติกำรของกลุ่ม ปตท. และภำยใน ปตท. ตำมล ำดับ โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบส่วนกลำง คือ ฝ่ำยควำมมั่นคง 
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม และฝ่ำยบริหำรคุณภำพองค์กรโดยในปี 2560 ได้มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ตัวชี วัดด้ำน SSHE ที่ส ำคัญ ให้คณะกรรมกำรจัดกำร ปตท. พิจำรณำทบทวนเพื่อส่ังกำรและให้ข้อเสนอแนะ เดือนละครั ง 
รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรด้ำน SSHE สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้จำกรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2560 (Corporate Sustainability Report 
2017)  

9.5.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)   
 ในปี 2560 ปตท. ได้มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ไอซีที) ก้ำวไปสู่ยุค
ดิจิตอลเพื่อสนับสนุนนโยบำย Thailand 4.0 โดยในกำรปรับปรุงครั งนี คณะกรรมกำร ปตท. ได้ถ่ำยทอดนโยบำยผ่ำนกำรก ำกับดูแล 
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTICT) เพื่อเปลี่ยนบทบำทควำมรับผิดชอบเป็นบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จ ำกัด (PTT 
DIGITAL)   รองรับพันธกิจในกำรเป็นศูนย์รวมกำรให้บริกำรด้ำนดิจิตอลของ  ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.   เพิ่มศักยภำพ
โครงสร้ำงพื นฐำนทำงด้ำนดิจิตอล โดย  PTT DIGITAL  สำมำรถท ำหน้ำที่ด้ำนดิจิตอลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อเนื่องและเป็น
ก ำลังหลักที่ส ำคัญในกำรสนับสนุนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดมำ  
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 นอกจำกนี  คณะกรรมกำร ปตท. ยังได้อนุมัติและผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม Digitization Roadmap สร้ำงนวัตกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนในกำรแข่งขันทำงธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรให้มีประสิทธิภำพโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำ
เทียมกัน อำทิ กำรพัฒนำระบบ Digital Procurement เพื่อรองรับกำรจัดซื อจัดจ้ำงตำม พรบ.จัดซื อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ และ
สนับสนุนกำรเช่ือมโยงข้อมูลเข้ำกับระบบกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovernmentProcurement : e-
GP)  ซ่ึงเป็นระบบจัดซื อจัดจ้ำงหลักของภำครัฐท ำให้ ปตท. และผู้ค้ำสำมำรถด ำเนินกำรร่วมกันได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิภำพมำก
ขึ น  จัดท ำระบบ HR Analytic น ำเทคโนโลยีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีปริมำณมำก (Big Data)     มำช่วยรวบรวมและวิเครำะห์
ท ำควำมเข้ำใจ (Smart Analytic) เพื่อน ำเสนอและจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจมำกที่สุด  
พัฒนำระบบเอกสำรบันทึกข้อควำม (Memorandum System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรน ำส่งข้อมูล/หนังสือบันทึกข้อควำม
ภำยในองค์กรได้อย่ำงรวดเร็ว  นอกจำกนี ยังได้ด ำเนินกำรจัดท ำระบบเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อกำรบริหำรและติดตำมกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบท่อฯ (Integrated Pipeline Maintenance Monitoring System) ซ่ึงเป็นกำรปรับปรุงกำรท ำงำนด้ำนปฏิบัติกำรของ ปตท. ใน
กำรบริหำรจัดกำรกำรบ ำรุงรักษำแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้มีควำมมั่นคงและปลอดภัยสูงสุดในกำรใช้งำน   ส ำหรับในด้ำนลูกค้ำ 
ปตท. ได้พัฒนำและเช่ือมโยงข้อมูล PTT Blue Credit Card ตำมแนวทำงกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับลูกค้ำสมำชิกโดยร่วมกับ
ธนำคำรกสิกรไทย (Kbank) เพื่อสะสมคะแนน 2 ทำง ทั งจำก PTT Blue Card และ KBank Reward Point ในบัตรเดียวกัน  และยัง
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลแผนที่เพื่อแสดงต ำแหน่งสถำนีบริกำรของ ปตท. ในภูมิภำคอำเซียน (PTT Life station - AEC Map) 
รองรับกำรเปิดเสรีในกำรเดินทำงเข้ำประเทศสมำชิก AEC และอำเซียนซ่ึงจะมีกำรเชื่อมต่อเส้นทำงเดินรถทำงบกใน AEC ท ำให้มี
ควำมต้องกำรสถำนีบริกำรเชื อเพลิงรถยนต์เพิ่มมำกขึ น    ปตท. เองยังค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรขนส่งรวมทั งด ำเนินธุรกิจ
ภำยใต้กำรค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมจึงได้ด ำเนินโครงกำร Eco Driving เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรขับขี่
และกำรใช้น  ำมันของผู้ประกอบกำรรถขนส่งที่ร่วมงำนกับ ปตท. เพื่อติดตำมผลและจัดท ำเป็นรำยงำนส่งกลับไปเป็นข้อมูลในกำร
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนต่อไป  รวมทั งยังได้ด ำเนินกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลระบบภูมิสำรสนเทศ (Geographical Information 
System : GIS) โดยเพิ่มเติมข้อมูลสถำนีบริกำรทั งน  ำมันและก๊ำซธรรมชำติตลอดจนร้ำนค้ำและกิจกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ ปตท . 
ลงไปในแผนที่เพื่อเป็นฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ทุกหน่วยงำนภำยใน ปตท. และจัดท ำระบบแสดงผลให้
ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซด์ www.pttplc.com ของ ปตท. ได้อีกประกำรหนึ่งด้วย 
 นอกจำกนี เพื่อให้กำรก ำกับดูแลและบริหำรผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ซ่ึงมีกำรลงทุนผ่ำนบริษทัในกลุ่ม ปตท. มำกกว่ำ 
100 บริษทั เปน็ไปตำมเป้ำหมำย บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ จงึจัดท ำโครงกำร
ที่ส ำคัญ อำทิ โครงกำร Financial & Accounting Shared Service เพื่อก ำหนดทศิทำงและกลยทุธ์ของกำรบริหำรกำรเงนิและบัญชี 
ในกำรใหบ้ริกำรด้ำนบัญชีกำรเงนิของกลุ่ม ปตท. เพิ่มควำมคล่องตัว ลดต้นทนุ ซ่ึงท ำให้ส่งผลดตี่อศักยภำพกำรแข่งขัน และกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจของกลุ่ม ปตท. รวมทั งเพื่อเป็นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลและควำมน่ำเชื่อถือกับผู้เกี่ยวข้องทั งภำยในและภำยนอก
องค์กร และยังไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงกระบวนกำรควบคุมภำยในโดยด ำเนนิกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตรวจตดิตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS)) ระยะที่ 2 ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรสอบทำน
ประสิทธิผลและตรวจติดตำมกระบวนกำรควบคุมที่ก ำหนดไว้ รวมถึงลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ นเพื่อพัฒนำวิธีกำรตรวจสอบจำก
ระยะเวลำที่ก ำหนด (Cyclical Audit) สู่กำรสอบทำนอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Audit)  
 คณะกรรมกำร ปตท. ยังตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมควำมพร้อมระบบโครงสร้ำงพื นฐำนทำงด้ำน
เทคโนโลยีและกำรส่ือสำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ โดยกำรเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบส่ือสำรใยแก้วน ำแสง 
(Fiber Optic Transmission Equipment) ที่ใช้งำนอยู่ในแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ให้มีขีดควำมสำมำรถที่สูงขึ น รองรับ
เทคโนโลยีอินเตอร์เนต็ที่เช่ือมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับภำคอุตสำหกรรม (Digital Industrial Internet of Things: IIoT) ที่
จะเกิดขึ นในอนำคตได้  ควบคู่ไปกับปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัยทำงคอมพิวเตอร์ (IT Security) ให้มีควำมทันสมัยและมี
ศักยภำพป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันลงทุนติดตั งระบบ IT Security 
รูปแบบใหม่ประเภท Advanced Persistent Threats (APT) ซ่ึงเป็นอำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่จัดได้ว่ำเป็นภัย

http://www.pttplc.com/
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คุกคำมขั นสูงที่สุดประเภทหนึ่งในปัจจุบัน ทั งนี ก็เพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กรไม่ให้เกิดกำรรั่วไหลออกไปได้ และได้ขยำย
ขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ (Information Security Management System) ให้ครอบคลุม
อุปกรณ์ส ำคัญทั งหมดในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั งศูนย์หลักและศูนย์ส ำรองหรือที่เรียกว่ำ Platform as a Service (PaaS) ซ่ึงผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ภำยในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยยังได้กำรรับรองมำตรฐำนควำม
สะอำด ISO14644-1 Class 8 และในภำพรวมของอำคำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำนอำคำรเขียว (Green Building) ระดับ Gold จำก
สถำบัน LEED ประเทศสหรัฐอเมริกำ นับเป็นอำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
เทียบเท่ำศูนย์คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำรระดับสำกล (Co-Location Service Provider) และยังได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์คอมพิวเตอร์โดยกำรน ำระบบผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ ำกแสงอำทิตย์มำใช้เพื่อจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำเข้ำสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทดแทนกำรซื อไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำภูมิภำค  และก่อสร้ำง Co-Generation Plant เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้ำโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติซ่ึงเป็นเชื อเพลิงที่สะอำด เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปตท. เอง  และน ำควำมร้อนจำกระบบผลิตไฟฟ้ำ
มำท ำควำมเย็นทดแทนกำรผลิตควำมเย็นจำกเครื่องปรับอำกำศที่ใช้กระแสไฟฟ้ำซ่ึงได้รับกำรรับรองขึ นทะเบียนจำกองค์กำร
บริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) ว่ำเป็นโครงกำรน ำร่องแห่งแรกของประเทศไทย  
 
9.5.5 ระบบติดตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน               
 ส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น

(Assurance) และให้ค ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรมีกำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนขององค์กร  

ส ำนักตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมทศิทำงกลยุทธ์ทำงธุรกจิ (Business Strategic Direction) และควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนกำรกำรด ำเนินธุรกิจทั งของ ปตท. และบริษทัในเครือทั งในและ
ต่ำงประเทศ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ รวมถึงกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
และหน่วยงำนก ำกับดูแลเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่พบจำกกำรตรวจสอบอย่ำง
สม่ ำเสมอ ทั งนี ในกำรปฏิบัตงิำนของส ำนักตรวจสอบภำยในไม่มขี้อจ ำกัดในกำรแสดงควำมเห็นและไม่มีประเด็นที่มคีวำมขัดแยง้
ระหว่ำงหน่วยรบัตรวจและส ำนักตรวจสอบภำยในที่ยงัหำข้อยตุิไมไ่ด้ 

 การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่ำกำรด ำเนินงำนของ ปตท. จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผลของกำรปฎิบัติงำน ควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนกำรเงิน และรำยงำนอื่นๆ รวมทั งกำรปฎิบัติตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปตท. จึงได้ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
ผู้ควบคุมงำน และผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ำยก ำกับกำรลงทุนและควบคุมภำยใน สำยงำนกลยุทธ์องค์กร  ในฐำนะหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลเรื่องกำรควบคุมภำยในได้ด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) อย่ำงน้อยปีละ
ครั ง ใน 2 รูปแบบ ดังนี  

1. กำรประเมินระดับองค์กร - กำรประเมินกำรควบคุมภำยในรำยบุคคลส ำหรับผูบ้ริหำรระดับผู้จดักำรฝ่ำยขึ นไปที่
ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำน Secondment บริษัทในกลุ่ม 

ฝ่ำยก ำกับกำรลงทุนและควบคุมภำยในได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูล
กำรควบคุมที่ส ำคัญ (List of Key Control) โดยรวบรวมจำกข้อมูลค ำอธิบำยลักษณะงำน (FD) ค ำส่ังแต่งตั ง
คณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท กรอบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล COSO 
Internal Control Integrated Framework 5 ด้ำน ได้แก่ (1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)  (2) 
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กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  (3) กิจกรรมควบคุม  (Control Activities)  (4) สำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร (Information & Communication)  และ (5) กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring) รวมทั งมีกำรพัฒนำแบบ
ประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองในแบบ Electronic (e-CSA)  เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถท ำกำรประเมินฯ และเรียกดู
รำยงำนผลกำรประเมินฯ ผ่ำนระบบ Intranet ได้ เพื่อให้แบบประเมินกำรควบคุมดว้ยตนเองครอบคลุมกิจกรรมตำม
กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญเป็นรำยบุคคลมำกยิ่งขึ น ในปี 2560 ฝ่ำยก ำกับกำรลงทุนและควบคุมภำยใน 
ได้ปรับปรุงค ำถำมให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรพื นฐำนในกำรก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
ของนิติบุคคลในกำรป้องกันกำรให้สินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 123/5 ของคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเพิ่มขึ นด้วย 

2. กำรประเมินระดับกระบวนกำร - กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อประเมินกำรควบคุมภำยในในระดับกิจกรรม 
มุ่งเน้นกิจกรรมควบคุมในกระบวนกำรท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแนวทำงกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของกระบวนกำรและมีกำรติดตำมโดยผู้บังคับบัญชำ 

ในปี 2560 ปตท. มุ่งเน้นกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรส ำคัญ  โดยน ำกรอบกำรควบคุมภำยใน 
COSO 5 องค์ประกอบ และหลัก 17 ประกำรมำประยุกต์ใช้  ในกำรประเมินหน่วยงำนพิจำรณำถึงประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และควำมเพียงพอเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ รวมทั งจัดท ำแนวทำง/แผนกำรพัฒนำกำร
ควบคุมภำยใน เพื่อให้มีพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั งส่งเสริม และสร้ำง
ควำมตระหนั กรู้ ใน เรื่ อ งกำรควบคุมภำยใน เพื่ อ เป็ นพื น ฐำน ในกำรออกแบบกำรควบคุมภำยใน  
ในอนำคต 

นอกจำกนี ส ำนักตรวจสอบภำยในได้สอบทำนกำรควบคุมภำยในเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่มี  
ควำมเพียงพอเหมำะสม และมีกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ควำมมั่นใจ
ว่ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทั นเวลำ รวมทั งสอบทำนผล 
กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นนัยส ำคัญ 
ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท.  ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของ ปตท. มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินธรุกิจ 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)   
บริษทัฯ และบรษิัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี

บัญชีที่ผ่ำนมำ มจี ำนวนเงินรวม 133,019,764 บำท  (หนึง่ร้อยสำมสิบสำมล้ำนหนึ่งหมื่นเก้ำพันเจ็ดร้อยหกสิบส่ีบำท) นอกจำกนี 
บริษทัฯ และบรษิทัย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น (Non-audit fee) ที่มีสำระส ำคัญ เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดท ำ      
The Updated Offering Memorandum of the Global Medium Term Notes Program ค่ำตรวจรับรองงบกำรเงินทีใ่ช้ในกำรยื่น
กรมสรรพำกร และค่ำตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปบีัญชีทีผ่่ำนมำ รวมจ ำนวน 45,226,190บำท (ส่ีสิบห้ำล้ำนสองแสนสองหมื่นหก
พันหนึ่งร้อยเก้ำสิบบำท) 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ   
 จำกผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ ปตท.  ที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้ท ำกำรส ำรวจและ
ให้คะแนนตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2560 ในภำพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"  และ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยภำพรวมและรำยหมวดสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทที่ท ำกำรส ำรวจทั งหมดในปี 2560 จ ำนวน 620 บริษัท 
และสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 ทั งนี  ผลส ำรวจดังกล่ำวพิจำรณำจำกข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยใน
ปี 2560 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจำกเกณฑ์กำรส ำรวจ ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ 
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 ประธำนกรรมกำรปัจจุบันเป็นกรรมกำรอิสระ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรมอบหมำยนโยบำยและก 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 ี

 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีของ ปตท. ในกำรประชุมครั งที่  5/2560 วันที่  13 ธันวำคม 2560 และ
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั งที่ 12/2560 วันที่ 22 ธันวำคม 2560 ได้รับทรำบ “หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซ่ึงจัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) และตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้น ำ (governing body) ขององค์กร ในกำรน ำหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไปใช้สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืนเป็นอย่ำงด ีรวมทั งได้ประเมินกำรปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติใน CG Code 
แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบันอย่ำงละเอียดและมีควำมเห็น
ว่ำ ปตท. มีนโยบำย มำตรกำร และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับหลักปฏบิัติใน CG Code รวมทั งมีแผนกำรด ำเนินงำนทั ง
ระยะสั นและระยะยำวเพื่อพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ให้เหมำะสมกับทิศทำงกำรเติบโตทำงธุรกิจและ
แนวโน้มของบริษัทชั นในระดับสำกล  

ตลอดปี 2560 ปตท. ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี แต่อำจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard  
ใน 2 ประเด็นซ่ึงสำมำรถอธิบำยได้ดังต่อไปนี  
                1. กำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ประกอบด้วยจ ำนวน 5-12 คน 

ข้อบังคับของ ปตท. ก ำหนดให้มีจ ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจ ำนวน
กรรมกำร 15 คน ซ่ึงสอดคล้องกับข้อบังคับและกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนปิโตรเลียมที่ต้องกำรผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพที่
จ ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของ ปตท. โดยคณะกรรมกำร ปตท. ได้แต่งตั งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องจ ำนวน 5 คณะช่วยกล่ันกรอง
งำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  

(จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดงรายละเอียดในหมวด 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
แลว้) 

2. กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมกำรโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
 ข้อบังคับของ ปตท. ก ำหนดให้เลือกตั งกรรมกำรโดยวิธีคะแนนเสียงข้ำงมำก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจำกนี  ปตท. ได้ก ำหนดให้มีวิธีกำรอื่นในกำรดูแลสิท ธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำโดยตลอด เช่น กำร
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยใช้สิทธิเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นกรรมกำรได้ล่วงหน้ำ     
เป็นต้น 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 
ปตท. จัดท ารายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ประจ าปี 2560 เพื่อเปิดเผยทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย 

แนวทางการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตามมาตรฐานการ
รายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) โดยมีหน่วยงานภายนอกสอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล และสารสนเทศที่มีการเปิดเผยต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ทั้งนีไ้ด้จัดส่งรายงานความยั่งยืน ปี 2560  พร้อมกับรายงานประจ าปีให้กับผู้
ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุนและควบคุมภำยใน ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยก ำกับกำรลงทุนและควบคุมภำยในมีหน้ำที่กำร
ประเมิน  กำรควบคุมภำยใน โดยกำรจัดท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเองรำยบุคคลส ำหรับผู้บริหำรตั งแต่ระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ นไปที่ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำน Secondment บริษัทในกลุ่ม ซ่ึงครอบคลุม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยอ้ำงอิงกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission  : COSO  ซ่ึงก ำหนดองค์ประกอบหลักที่จ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ (1) กำร
ควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)  (2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  (3) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 
(Control Activities)  (4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication)  และ (5) ระบบกำรติดตำม 
(Monitoring Activities) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของ ปตท. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด 
ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ นเปลือง ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชีและรำยงำนอื่นๆ รวมถึง กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำย รวมทั งระเบียบปฏิบัติของปตท. รวมทั งประเมินตำมกรอบแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance : CG) และมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ันตำมเกณฑ์ค ำถำมของโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

โดยส ำนักตรวจสอบภำยในได้สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยกำร
ประเมินข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง/ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยในแล้วสรุปได้ว่ำ 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำม
เสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม  โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ    

  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้งนายชลัช 
บุญหลาย ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท.เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในปตท. หลักการก ากับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม จึง
เห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย 
รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจ าปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักตรวจสอบ
ภายใน  

ประวตัหิัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นายชลชั บุญหลาย 
อายุ 57 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวตักิารอบรม 
- หลักสูตร Leadership Development Program: Center for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ 
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- หลักสูตร MDD III Business & People Management Program สถาบัน PLLI 

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Finance for Senior Executives สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ประวตักิารท างาน 
- 2552 – 2555 ผู้จัดการส่วนซ่อมบ ารุง ปตท. 

- 2553 – 2555  ผู้อ านวยการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด 

- 2555 – 2556  ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน ปตท. 

- 2556 – 2557  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท. 

- 2557 – 2560  รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด 

- 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน ปตท. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคญัทีเ่กีย่วข้อง 
ไม่ม ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ไม่มี  

งานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท  (Compliance)  

ในอดีตที่ผ่ำนมำ ปตท. มีกำรก ำหนดหน่วยงำนที่รบัผดิชอบกำรปฏิบตัิใหเ้ปน็ไปตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร   
ประกอบด้วย  ส ำนักกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิัท ส ำนักกฎหมำย ส ำนักตรวจสอบภำยใน 

ทั งนี ในปี 2560 ได้มีกำรจัดจั งฝ่ำยก ำกับกฎหมำยและกฎระเบียบองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำองค์กรจะมีกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคบั ระเบียบ ค ำส่ัง ประกำศต่ำงๆ ทั งจำกภำยในและภำยนอก
องค์กรอย่ำงเคร่งครัด  ดังนี  

 ฝ่ายก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance) มีโครงสร้ำงอยู่ภำยใต้ส ำนักกฎหมำยและมีบทบำท หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลบุคลำกรและหน่วยงำนภำยใน ปตท. ให้มีกำรปฏบิัติงำน กำรท ำธุรกรรมทุกประเภทของ ปตท. 
ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำส่ัง ประกำศต่ำงๆ ทั งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด และรบัผดิชอบก ำกับดแูลงำนด้ำนกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรประกอบธุรกิจกำรลงทุน กฎหมำยรัฐวิสำหกิจ บริษทัจด
ทะเบียน กฎหมำยพลังงำน และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น โดยเฉพำะกำรท ำธุรกรรมใหม่ทั งในและต่ำงประเทศ ทั งยังให้ค ำปรึกษำประเดน็ข้อ
กฎหมำยแก่บุคลำกร ปตท. และหน่วยงำนภำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนมคีวำมสอดคล้องกับกฎหมำย และกำรประกอบ
ธุรกิจของ ปตท. จะไมห่ยุดชะงักจำกประเด็นด้ำนกฎหมำย ทั งนี เพือ่ให้กำรด ำเนนิงำนของ ปตท. บรรลุนโยบำย Zero Non-
Compliance อย่ำงยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(11)  หน้ำที ่3 

 
 

 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(11)  หน้ำที ่4 

 

 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(11)  หน้ำที ่5 

 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(11)  หน้ำที ่6 

 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(11)  หน้ำที ่7 

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 1 

12. รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้ถอืหุ้น  ดังนี     

 

บริษัท ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (สผญ. ดูประเภทรำยกำรว่ำครบหรือไม่) 
ปี 2560 

(ล้ำนบำท) 

กระทรวงกำรคลัง  ผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นผู้ค  ำประกันเงินกู้ในประเทศ (พนัธบัตร) 1,000.00 

 
12.2  รายการระหว่างกันกับกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน  

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง  

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 66,636.49 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 6,289.52 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยสมชัย  สัจจพงษ์ ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. กำรบินไทย 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 2,195.14 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,787.92 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

–––– 

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 776.16 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 646.61 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 
  

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 2 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตอ่) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 310.73 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

–––– 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

63.66 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 51.91 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 50.88 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

สถำบันกำรบินพลเรือน 28.17 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันกำรบินพลเรือน 

–––– 

โรงงำนยำสูบ 21.87 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมโรงงำนยำสูบ 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 17.98 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 12.57 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสมชัย  สจัจพงษ์ ) เป็นกรรมกำร / ประธำน 
  กรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ 
  ตำมกฎเกณฑ์ของ บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรของ บริษัท    
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

11.22 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

กำรยำงแห่งประเทศไทย 5.94 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรยำงแห่งประเทศไทย 

–––– 

ธนำคำรออมสิน 4.67 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรออมสิน 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 3 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตอ่) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 3.75 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 0.52 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 

0.48 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

–––– 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.34 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

0.18 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม  78,916.71    

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 4 

12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำกกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแยง้ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1,655.80 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 564.27 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 215.98 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสมชัย  สจัจพงษ์ ) เป็นกรรมกำร / ประธำน 
  กรรมกำรของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ 
  ตำมกฎเกณฑ์ของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรของ ธ.กรุงไทย 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 116.44 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 75.98 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 23.95 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรประปำส่วนภูมิภำค 22.55 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรประปำส่วนภูมิภำค 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 22.38 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 15.73 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 12.65 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 5 

12.2.2 รำยกำรซื อสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำกกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแยง้ (ต่อ) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรประปำนครหลวง 9.65 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

–––– 

ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย 

4.97 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 4.58 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรเคหะแห่งชำติ 3.29 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มอี ำนำจ
ควบคุมกำรเคหะแห่งชำติ 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 2.61 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 1.34 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 0.18 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.07 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยสมชัย  สัจจพงษ์ ) เป็นกรรมกำรของ  
  บมจ. กำรบินไทย 

รวม  2,752.42    
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกกิจกำรที่มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 200.17 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสมชัย  สจัจพงษ์ ) เป็นกรรมกำร / ประธำน 
  กรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ 
  ตำมกฎเกณฑ์ของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย  
จ ำกัด (มหำชน) 

รวม  200.17   
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12.2.4  รำยกำรลูกหนี  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะสั น แก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ  

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 9,785.38 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 625.92 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยสมชัย  สัจจพงษ์ ) เป็นกรรมกำรของ  
  บมจ. กำรบินไทย 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 344.20 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 205.51 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

–––– 

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 78.07 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 52.27 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 18.23 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

สถำบันกำรบินพลเรือน 8.91 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันกำรบินพลเรือน 

–––– 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

6.47 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 5.79 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 4.69 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

โรงงำนยำสูบ 3.74 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมโรงงำนยำสูบ 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 2.21 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 
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12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

1.04 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

กำรยำงแห่งประเทศไทย 0.72 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรยำงแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.62 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสมชัย  สจัจพงษ์ ) เป็นกรรมกำร / ประธำน 
  กรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ 
  ตำมกฎเกณฑ์ของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0.39 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

รวม 11,144.16   
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 7,928.95 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสมชัย  สจัจพงษ์ ) เป็นกรรมกำร / ประธำน 
  กรรมกำรของ บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ 
  ตำมกฎเกณฑ์ของ บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.44 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยสมชัย  สัจจพงษ์ ) เป็นกรรมกำรของ  
  บมจ. กำรบินไทย 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 0.06 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0.01 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

รวม 7,929.46   
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12.2.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 31.12 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 1.95 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยสมชัย  สัจจพงษ์ ) เป็นกรรมกำรของ  
  บมจ. กำรบินไทย 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.55 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 0.47 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท.มีอ ำนำจควบคุม
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 0.13 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม 34.22   

 
12.2.5  รำยกำรเจ้ำหนี กิจกำรที่มีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
12.2.5.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 50.14 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 12.30 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม 62.44   
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12.2.5.2 รำยกำรเจ้ำหนี อื่น 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 71.52 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 26.22 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสขุ ) เป็น กรรมกำรอิสระ /  
  ประธำนกรรมกำร ของบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 11.56 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยสมชัย  สัจจพงษ์ ) เป็นกรรมกำรของ  
  บมจ. กำรบินไทย 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

8.46 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 4.37 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 2.05 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสมชัย  สจัจพงษ์ ) เป็นกรรมกำร / ประธำน 
  กรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติ 
  ตำมกฎเกณฑ์ของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรของบริษัท ธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) 

1.73 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 1.15 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรประปำนครหลวง 0.90 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรประปำนครหลวง 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 0.47 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 0.21 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

–––– 
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12.2.5.2 รำยกำรเจ้ำหนี อื่น (ต่อ) 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 0.16 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 0.05 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0.03 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 0.02 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 

รวม 128.90   
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12.3   รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน ปี 2560 ท่ีผ่านมามีดังนี้ 
   12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย  กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

 239,791.75  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โก
ลบอล เคมคิอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์   
นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์)  
เป็นกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  128,935.39  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   
นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บรษิัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน)  101,071.28  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์  นำย
นพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั  28,936.65  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี 
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12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTT International Trading Pte. Ltd.  18,265.24  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

PTT International Trading London Ltd.  11,919.07  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

 11,595.82  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำย
สุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเติมชัย  บุนนำค) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ 
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

 4,881.78  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสภุำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท. 
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด  4,095.52  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ท็อป 
เอสพีพี 

PTT (Cambodia) Limited  3,697.77  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd.  3,122.16  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด  2,372.58  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทย
ออยล์ เพำเวอร์ 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

 2,266.04  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด  1,521.26  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

 1,162.65  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บรหิำรของ ปตท. ( นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

PTT International Trading DMCC  751.83  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 650.51  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. โกลบอล กรีน เคมิคอล 

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด  588.41  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ลำบกิซ์ 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน)  502.19  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ไทยลู้บเบส 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด 

 313.13  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด  179.95  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  142.61  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
 อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

 138.17  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
(ณ ธันวำคม  2560) 

PTT Philippines Trading Corporation  108.29  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด  74.33  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTT Philippines Corporation  67.68  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด  29.30  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด  16.28  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด  12.97  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ำกัด  10.35  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด  7.86  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ท็อป 
โซลเว้นท์ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 16 

12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั  6.45  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด  6.06  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท๊อป มำรีไทม์ เซอร์วิส จ ำกัด  3.16  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด  2.92  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซีจ ำกัด  2.92  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
น  ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด  2.77  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทย
ออยล์มำรีน 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด  1.53  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี โพลีออล จ ำกัด  1.32  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ไออำร์พีซี โพลีออล 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด  0.73  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP SP Limited  0.36  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด  
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์
จ ำกัด) 

 0.25  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พี
ทีที ดิจิตอล โซลูชั่น 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง จ ำกดั   0.21  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  0.14  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. เอน
เนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ บจ. เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ 
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บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนริง จ ำกัด 

 0.02  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส ์จ ำกัด 

 0.01  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การด าเนินงานร่วมกัน  -   

Carigali – PTTEPI Operating Company 
Sdn Bhd 

582.48 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transportation Limited 2.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า    

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 5,205.88 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 5,012.76 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด 1,625.82 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น จ ำกัด 1,546.95 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ บจ. ผลิตไฟฟ้ำ
และน  ำเย็น 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 34.42 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ไทย-มำเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

0.30 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ำกัด 0.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 5,205.88 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 5,012.76 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด 1,625.82 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น จ ำกัด 1,546.95 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ บจ. ผลิตไฟฟ้ำและ
น  ำเย็น 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 34.42 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ไทย-มำเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

0.30 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ำกัด 0.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 2,184.17 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 254.39 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็นรองประธำนกรรมกำร
ของ บจ. วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั 78.64 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์(เอเชีย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

38.43 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. อูเบะเค
มิคอลส์ (เอเชีย) 

บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด จ ำกัด 5.76 -  ณ 16 กุมภำพันธ์ 2560 บริษัท ไทยออยล์ เอทำนอล จ ำกัด ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน)  จ ำหน่ำย
เงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั งหมด คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของหุ้น
ทั งหมด 

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด  14,467.74 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสภุำ) เป็นกรรมกำรของ บจ. รำชบุรี 
เพำวเวอร์ 

รวม 598,298.07   
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12.3.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน) 147,672.06 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์  นำย
นพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

141,366.86 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โก
ลบอล เคมคิอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์   
นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์)  
เป็นกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

73,553.87 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรของบมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading Pte. Ltd. 39,143.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 15,976.10 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 13,994.19 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 20,980.78 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
 บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   
นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของบมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 6,476.45 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) 
Pty Limited 

6,448.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

PTTEP SP Limited 6,369.94 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

5,245.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. โกลบอล กรีน เคมิคอล 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน) 3,259.70 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ 
บมจ. ไทยลู้บเบส 

PTTEP Algeria Company Limited 1,354.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Cambodia) Limited 1,136.17 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 620.59 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

555.56 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์(ณ ธันวำคม  2560) 

PTT International Trading London 
Limited 

538.89 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ตอ่)    

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด 458.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น ประธำนกรรมกำรของ บจ. น  ำมัน
ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 340.24 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด 228.21 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Trading Corporation 113.22 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 106.02 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 72.77 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Corporation 70.61 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 35.33 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-    ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิน่สุภำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์
จ ำกัด) 

23.71 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
ดิจิตอล โซลชูั่น 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ำกดั 22.36 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
-  

–––– 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์  
เอนจิเนียริง จ ำกัด 

10.30 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 5.68 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ี
เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 4.83 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
 บจ. ท็อป โซลเว้นท์ 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด 1.94 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท เอ็นพีซี เซ็ฟตี  แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 

1.16 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด 0.76  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 0.07 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

0.07 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 0.003 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

การด าเนินงานร่วมกัน 

Moattama Gas 
Transportation Company 
 

13,322.94 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transporation Limited 8,544.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 4,763.40 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บี 8/32 พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 4,142.76 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

กำรร่วมค้ำ    

บริษัท ทรำนส์ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1,479.38 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 139.93 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.2 รำยกำรซื อสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซื อสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทร่วม    

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 1,783.61 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท แม่สอดพลังงำนสะอำด จ ำกัด* 202.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อุบล ไบโอ  
เอทำนอล จ ำกัด 

691.47 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 21.28  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 0.30 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 22.65 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 271.31 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันต ิ) เป็นกรรมกำรของ บจม. ทิพย
ประกันภัย 

รวม 521,528.64   

* เมื่อวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2560 บริษัท ไทยออยล์ เอทำนอล จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ TOP จ ำหน่ำยเงินลงทุนทั งหมดใน MCE 
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12.3.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกบรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ำกัด 
 

 1,042.12 
 

- กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  693.36  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกดั 
 

 111.44  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท. 
น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกนัติ ) 
เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT Regional Treasury Center Pte.  109.24  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ ์ ส ำเนียง) เป็นกรรมกำรของ  
PTT Regional Treasury Center 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

 25.99  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์   
นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์)  
เป็นกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ  
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  22.32  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   
นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
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12.3.3 รำยกำรดอกเบี ยรับจำกบรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

 19.43  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

PTT (Cambodia) Limited  14.55  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd.  12.07  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

 10.10  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

 1.64  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ   
นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเติมชัย  บุนนำค) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด  1.32  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การร่วมค้า    

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 66.32 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 2,129.90   
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี  เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะสั น แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 22,812.52  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์   
นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์)  
เป็นกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  13,914.62  - กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   
นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน)  9,794.67  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์   
นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของ บมจ. ไทยออยล์ 

PTT International Trading Pte. Ltd. 3,269.50 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำร   ของ  
   บจ. PTT International Trading   

PTT International Trading London Ltd 2,207.27 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 28 

12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 1,890.64 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ำกัด 
(มหำชน) 

953.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ   
นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ 
 บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเติมชัย  บุนนำค) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 844.61 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -    ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิน่สุภำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
 บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

PTT (Lao) Co., Ltd. 794.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด 697.86 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ 
 บจ. ท็อป เอสพีพี 

PTT (Cambodia) Limited 687.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด 594.14 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

396.76 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์เพำเวอร์ จ ำกัด 391.99 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -    ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เตบิศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
 บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

116.27 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำร 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
(สำขำ ย่ำงกุ้ง) 

70.21 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด 56.12 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ลำบิกซ ์

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน) 46.46 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

36.84 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. โกลบอล กรีน เคมิคอล 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 25.17 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Corporation 19.44 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

13.73 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ-์ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. บิซเินส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

PTT Philippines Trading Corporation 9.49 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด 5.30 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 2.81 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด 2.40 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 2.38 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 2.10 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ท็อป โซลเว้นท ์

บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ำกัด 0.93 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด 0.50 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี โพลีออล จ ำกัด 0.37 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ไออำร์พีซี โพลีออล 
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12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 0.36 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด 0.35 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 0.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด 0.20 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด 0.18 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. น  ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 0.13 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด  
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูั่นส ์
จ ำกัด) 

0.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น 

การด าเนินงานร่วมกัน 

Carigali - PTTEPI Operating Company 
Sdn Bhd. 

82.25 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

การร่วมค้า    
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 598.52 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 473.60 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด 291.58 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น จ ำกัด 140.44 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 0.93 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

0.20 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั  470.24  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

 75.11  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน)  21.97  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็นรองประธำนกรรมกำรของ 
บจ. วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์(เอเชีย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

 6.85  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. อูเบะเคมิคอลส ์(เอเชีย) 
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12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 2,434.75 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยนพดล ปิ่นสภุำ ) เป็นกรรมกำรของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

รวมลูกหนี้การค้า 64,258.66   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (76.31)   

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 64,182.35   
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    
PTT International Trading Pte. Ltd. 1,017.12  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 -  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. PTT International Trading   

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 
จ ำกัด 

180.43  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บจ. พีทีท ีเอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

85.08 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
    บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร) เปน็กรรมกำร
ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำร เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  

    บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 68.42 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บมจ. ไออำร์พีซี 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร  นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ของ  
บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 67.39 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 56.26 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  นำงศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์    
   นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไทยออยล์ 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
PTT Regional Treasury Center Pte.Ltd. 34.64 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. PTT Regional Treasury Center 

บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

25.30 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. 22.97 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 21.93 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 21.75 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

21.43 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ   
   นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเติมชัย  บุนนำค) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  

    บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 20.63 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  

    บจ. ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 
PTT Philippines Corporation 17.68 -  กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 14.94 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

13.95 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช  นำยวิรัตน์  เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำร 

PT Bahari Cakrawala Sebuku 13.17  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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 12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ีจ ำกัด 10.32 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  

   บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ี
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ี

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

9.57 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสภุำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

PTT (Cambodia) Limited 7.06 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

6.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์(ณ ธันวำคม  2560) 

PTT (Lao) Co., Ltd. 4.96 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 4.22 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 4.20 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ำกดั 3.80 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง จ ำกดั 2.95 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

2.55 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ.โกลบอล กรีน เคมิคอล 

PTT International Trading London Ltd 2.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 0.66 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. Tiger Energy Trading  

PTT GL Investment Limited 0.62 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลชูัน่ส์ 
จ ำกัด 

0.62 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลชูัน่ส์  

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 0.61 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
PTTEP SP Limited 0.59 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTGC America LLC 0.56 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Trading Corporation 0.33 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน) 0.20 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกดั) 

0.18 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท ์

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 0.18 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด 0.08 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี เซอร์วิส 
จ ำกัด 

0.05 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด 0.05 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. น  ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 0.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด 0.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ลำบิกซ ์

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ำกัด 

0.02 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ท็อป โซลเว้นท์ 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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 12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 
การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

306.98 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sbd. 
Bhd. 

79.63 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 6.48 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 6.37 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น จ ำกัด 3.14 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 0.68 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

Nam Lik 1 Power Co., Ltd. 0.47 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 0.22 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัทร่วม 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 2.74 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
 -  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด 0.67 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 0.02 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

รวมลูกหนี้อ่ืน 2,173.03   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (198.54)   

รวมลูกหนี้อ่ืน – สุทธ ิ 1,974.49   

 
 
12.3.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะสั น 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 62.24 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 311.12 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

รวม 373.36   

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 39 

12.3.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะสั น  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 3,700.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 400.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 
- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ ) เป็น
กรรมกำรของ บจ. ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT (Cambodia) Limited  74.79 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

PTT (Lao) Co., Ltd. 71.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 
บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

428.84 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 402.95 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นกรรมกำรของ  
  บจ. PTT Regional Treasury Center    

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5,077.58   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (428.84)   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 4,648.74   
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12.3.5    รำยกำรลูกหนี อื่นระยะยำว เงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว และเงินให้กู้ยืมระยะยำว แก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

12.3.5.1 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด 
 

22,120.52 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 15,334.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 3,831.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
  บจ. ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ ) เป็น
กรรมกำรของ บจ. ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 2,612.78 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 580.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

PTT (Cambodia) Limited  224.35 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

PTT (Lao) Co., Ltd. 172.50 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

รวม 44,875.26   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (22,120.52)   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 22,754.74   
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12.3.6 รำยกำรเจ้ำหนี กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

12,362.19  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ.พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 
- ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำร เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  

   บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 10,214.78  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.10 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์   
   นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไทยออยล์ 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

9,757.22  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็น 
    กรรมกำร   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

PTT International Trading Pte. Ltd. 4,040.35  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ เทพวนังกูร) เป็นกรรมกำรของ 
   PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 3,657.11  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

บรษิัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 2,284.41 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 1,421.20  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บมจ. ไออำร์พีซี 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร  นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ 

บมจ. ไออำร์พีซี 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรเลขำนุกำร

คณะกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของบมจ. ไออำร์พีซี 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 42 

12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) 
Pty Ltd 

1,237.11 - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP SP Limited 957.85  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 533.16  - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

358.71  - -กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน) 149.51 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไทยลู้บเบส 

PTT (Cambodia) Limited 127.98  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 76.85  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 66.22  - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท น  ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด 50.48  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. น  ำมัน ไออำร์พีซี 

PTT Philippines Trading Corporation 45.24 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 43.76  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 7.22  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 6.11  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ำกดั 3.98  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

2.90  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
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12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี กำรค้ำ (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 2.10  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ทอ็ป โซลเว้นท์ 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด 1.91  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Corporation 0.07  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การด าเนินงานร่วมกัน 

Moattama Gas Transportation Company 2,145.55  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transporation Limited 1,431.59  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Orange Energy Limited 299.01  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

B8/32 Partners Limited 299.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย      
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

252.60  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 16.40  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม    

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 187.91  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
 -  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด 66.16  - กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 21.28  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 52,106.65   
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ 
 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

PTT International Trading Pte. Ltd. 1,202.59 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ปตท. ค้ำสำกล 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

895.28 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
 ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช  นำยวิรัตน์ เอื อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย) เป็นกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บริหำร 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ ำกัด ) 

582.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

389.97 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ-์ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
- บจ. บิซเินส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 150.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

40.13 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.89 
   ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำร เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 

 
 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 38.13 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์จ ำกัด 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 25.16 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
  บจ. ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ำกัด 

23.80 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด 22.52 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 19.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading London Ltd 11.29 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ ง จ ำกดั 8.26 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ำกัด 6.40 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี  แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 

3.59 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

PTT (Lao) Co., Ltd. 2.91 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

PTT (Cambodia) Limited 2.76 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

2.73 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 2.56 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.10 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์   
   นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไทยออยล์ 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

PTT Philippines Corporation 2.25 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 2.02 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. 1.54 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด 1.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกดั) 

0.95 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง ) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 

PTT Regional Treasury Center Pte.Ltd. 0.87 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท ทีโอซ ีไกลคอล จ ำกัด 0.79 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 0.61 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.51 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
  บมจ. ไออำร์พีซี 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร  นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นกรรมกำรของ 
  บมจ. ไออำร์พีซี 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำร  เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 0.33 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด 0.30 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ำกดั 0.28 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บรษิัท ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
 

 0.21  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกนัติ ) 
เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd.  0.15  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงบุบผำ  อมรเกียรติขจร) เป็นกรรมกำรของ  
   Tiger Energy Trading Pte. 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด  0.10  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

PTTGC America LLC  0.06  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท เทคโนโลยี ไออำร์พีซี จ ำกัด  -    - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. เทคโนโลยีไออำร์พีซี 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 2.33 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ50.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 0.75 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น จ ำกัด 0.72 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ-์ชูโต) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sbd. 
Bhd. 

0.18 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

Nam Lik 1 Power Co., Ltd. 0.05 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัทร่วม 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 3.74 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 39.17 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันต ิ) เป็นกรรมกำรของ 
บจม. ทิพยประกันภัย 

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด 35.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 31.79 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ15.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บจ. รำชบุรี เพำวเวอร์ 

รวม 3,554.53   
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12.3.6.3 รำยกำรเงินกู้ยืมระยะสั น 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2560 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 1,082.66 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด 1,013.15 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง ) เป็นกรรมกำรของ  
  บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 367.18 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด 306.74 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
  บจ. พีทีท ีเอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
 

33.31 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกนัติ ) 
เป็นกรรมกำรของ บจ. ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก 

รวม 2,803.04   

 

12.3.6.4 รำยกำรหนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดภำยใน 1 ป ี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

398.68 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 398.68   
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12.3.6.5 รำยกำรหนี สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) การบริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

4,274.28 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของกลุม่บริษัท ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม 4,274.28   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 51 

12.3        รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้  

(1) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับรัฐวิสำหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบำล 
 ลักษณะของรำยกำร 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2559 รับทรำบมติคณะกรรมกำรพิจำรณำสิทธิพิเศษของหน่วยงำนและ
รัฐวิสำหกิจ ในกำรประชุมครั งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 ที่ก ำหนดให้สิทธิพิเศษของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
ในกำรจ ำหน่ำยน  ำมันเชื อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั งแต่ 10,000 ลิตรขึ นไป ให้แก่ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอื่นนอกจำก
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประเภทไม่บังคับ อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2560 ปตท. ยังคงขำยผลิตภัณฑ์น  ำมันเชื อเพลิงให้
รัฐวิสำหกิจซ่ึงมีควำมประสงค์ที่จะยังคงซื อน  ำมันเชื อเพลิงจำก ปตท. ได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย องค์กำรขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ทั งนี หำกรัฐวิสำหกิจมียอดค้ำงช ำระค่ำซื อน  ำมันเชื อเพลิง ปตท. สำมำรถคิด
ดอกเบี ยจำกยอดค้ำงช ำระดังกล่ำวได้ โดยอ้ำงอิงเงื่อนไขตำมสัญญำซื อขำย 

(2) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ลักษณะของรำยกำร 
ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยท ำกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยมี 4 ชนิด คือ น  ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท และ

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส ำหรับปี 2560 ปตท. เป็นผู้รับซื อผลิตภัณฑ์เกือบทั งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อย
ละ 87 ของผลิตภัณฑ์ของ PTTEP ส ำหรับกำรซื อขำยก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ท ำสัญญำซื อก๊ำซธรรมชำติระยะยำวกับ 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 2560 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 
ก๊ำซแอลพีจี                88,981.10    เมตริกตัน 
น  ำมันดิบ                           16.17   ล้ำนบำร์เรล 
คอนเดนเสท                     11.29    ล้ำนบำร์เรล 
ก๊ำซธรรมชำติ          631,400.66    ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

126,362.47 ล้ำนบำท กำรค ำนวณรำคำซื อขำยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมนั นได้อ้ำงอิงจำกรำคำของ
ตลำดโลกและเป็นรำคำที่ผู้ร่วมทุนของ
โครงกำรขำยให้ ปตท. 

1.2 การซื้อน้ ามันเชื้อเพลงิ ดังนี ้
น  ำมันอำกำศยำน               1.76      ล้ำนลิตร 
น  ำมันดีเซลหมนุเร็ว       100.40     ล้ำนลิตร 
ก๊ำซธรรมชำต ิ                 67.73     ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

       2,241.2 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 
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(3) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 
 ลักษณะของรำยกำร 

ปตท. ท ำสัญญำจัดหำน  ำมันดิบ จัดหำวัตถุดิบเพื่อผลิตปิโตรเคมี และสัญญำรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปและปิโตร
เคมีกับบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและกำรกลั่น ลักษณะของสัญญำที่ส ำคัญสำมำรถสรุปแยกในแต่ละบริษัทตำมรำยละเอียด
ด้ำนล่ำง นอกจำกนี  ปตท. ยังได้ท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต รวมทั งสัญญำซื อขำยตรำสำรอนุพันธ์
เพื่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำของน  ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำยของแต่ละบริษัทนั น ๆ 
 ลักษณะของสัญญำกับบริษัท ไทยออยล ์จ ำกัด  (มหำชน) (TOP) 

- ปตท. จัดหำน  ำมันดิบและรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปจำก TOP ในสัดส่วนขั นต่ ำร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำร
กลั่นในรำคำตลำด โดยสัญญำนี มีระยะเวลำขั นต่ ำ 10 ปี นับจำกปี 2557 โดยหลังจำกระยะเวลำ 10 ปี คู่สัญญำ
สำมำรถที่จะขอยกเลิกสัญญำได้โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน  
ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ POCSA    

- ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี (1 มกรำคม 2557 – 31 ธันวำคม 2566) 

- ปตท. มีสัญญำระยะสั นในกำรฝำกเก็บน  ำมันเพื่อเก็บเป็นน  ำมันส ำรองตำมกฎหมำย 
  

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท ไออำร์พีซี  จ ำกัด (มหำชน) (IRPC)  
- ปตท. จัดหำน  ำมันดิบให้ IRPC ตำมสัญญำจัดหำน  ำมันดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีกำรเจรจำต่ออำยุสัญญำปี

ต่อปี ซ่ึงรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  
- ปตท. ท ำสัญญำซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปกับ IRPC ที่คลังของ IRPC ซ่ึงตั งอยู่ที่ระยองและชุมพร มีผลบังคับใช้

ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นระยะเวลำ 1 ปี โดยมีกำรเจรจำต่ออำยสัุญญำปีต่อปี ซ่ึงรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด  

- ปตท. จัดท ำสัญญำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ IRPC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม มี
ระยะเวลำสัญญำ 10 ปี (14 มกรำคม 2554 – 13 มกรำคม 2564)  และเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ มี
ระยะเวลำสัญญำ 5 ปี (10 พฤศจิกำยน 2558 – 31 ตุลำคม 2563)โดยรำคำซื อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- นอกจำกนี   ปตท. ยังได้ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำน  ำมัน เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ 
-  อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำยของ 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  
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ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
- ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้กับ  PTTGC ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน  ก๊ำซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) โดยรำยละเอียดของสัญญำซื อขำยวัตถุดิบหลักที่ส ำคัญ
ประกอบด้วย  

วัตถุดิบ ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตนัต่อปี) 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  โครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซอีเทนแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก HDPE 
ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะสะท้อนภำวะของตลำดปิโตรเคมีทั งสำยไปถึงตลำดเม็ด
พลำสติก HDPE ส่วนโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซโพรเพนและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ด
พลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรำคำวัตถุดิบอื่นเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงกันซ่ึง
อิงกับรำคำตลำดทั่วไป   

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 ำหน่ำย
ให้แกลู่กค้ำส่งออก โดยเป็นสัญญำระยะยำวนับตั งแต่ปี 2544 ภำยใต้เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจำกปี 2556 
ให้ถือว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

- ปตท. มีสัญญำระยะสั นในกำรฝำกเก็บน  ำมันเพื่อเก็บเป็นน  ำมันส ำรองตำมกฎหมำย   
ธุรกิจการกลั่นน้ ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 
- ปตท. จัดหำน  ำมันดิบตำมสัญญำจัดหำน  ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) โดย มีผลบังคับใช้

ตั งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 ซ่ึง ปตท.จะจัดหำตำมชนิดและปริมำณที่ PTTGC ก ำหนดด้วยรำคำตลำด ทั งกำร
น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและน  ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศ 

- ปตท. รับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปที่ได้จำกกำรกลั่นในปริมำณขั นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตได้ตำมรำคำตลำดในประเทศ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 18 ปี มีผลบังคับตั งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549 หลังจำก 
18 ปี ให้ถือว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 
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- ปตท. จัดท ำสัญญำรับซื อผลิตภัณฑ์น  ำมันส ำเร็จรูปของโครงกำรขยำยกำรลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement) กับ PTTGC เป็นระยะเวลำ 18 ปี ตั งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549  หลังจำก 18 ปี ให้ถือว่ำสัญญำมีผล
ต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ โดย ปตท. จะรับซื อผลิตภัณฑ์ทั งหมดของปริมำณ
ผลิตภัณฑ์ที่ PTTGC ผลิตได้จำก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซื อผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนผลิตภัณฑ์ทั งหมดในรำคำตลำดในประเทศ  

- ปตท. ท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติกับ PTTGC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน  ำมันส ำเร็จรูป และกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ซ่ึงสัญญำจะสิ นสุดลงในปี 2561  

- นอกจำกนี   ปตท. ยังได้ท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำน  ำมัน เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ 
- อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำดังกล่ำวขึ นกับนโยบำยของ PTTGC  

 
ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) 
- ปตท. ท ำสัญญำจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ HMC โดยท ำสัญญำซื อขำยวัตถุดิบก๊ำซโพรเพนระยะ

ยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปี  (19 มกรำคม  2553 – 18 มกรำคม  2568)  และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี   โดย
โครงสร้ำงรำคำจะแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

- ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ HMC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี (30 ตุลำคม 2552 – 29 ตุลำคม 2562) 
เนื่องด้วย ปตท. ได้ด ำเนินกำรโอนขำยหุ้นทั งหมดที่ถือในบริษัท HMC ให้แก่ PTTGC เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2560 จึงท ำ
ให้ลักษณะของรำยกำรและสัญญำที่ ปตท. มีกับบริษัทดังกล่ำว ไม่ถือเป็นรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) 
- ปตท. จัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ PTTAC ตั งแต่ปี 2551 โดยท ำสัญญำซื อขำยวัตถุดิบก๊ำซ     

โพรเพนระยะยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปี นับตั งแต่โรงงำนเริ่มด ำเนินกำรผลิต (3 พฤศจิกำยน 2554 - 2 พฤศจิกำยน 2569)  
และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำจะแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP  ประเภท
ฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ PTTAC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกจิ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 15 ปี (21 มีนำคม 2554 – 20 มีนำคม 2569) 

เนื่องด้วย ปตท. ไดด้ ำเนนิกำรโอนขำยหุ้นทั งหมดที่ถือในบริษทั PTTAC ให้แก่ PTTGC เมือ่วันที่ 3 ก.ค.2560 จึง
ท ำให้ลักษณะของรำยกำรและสัญญำที่ ปตท. มีกับบริษทัดังกล่ำว ไม่ถือเป็นรำยกำรระหว่ำงกัน 

(4) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัทในเครือกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพื นฐำน  
ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) 

 ปตท. ท ำสัญญำซื อก๊ำซธรรมชำติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย ซ่ึงเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ทั งนี  ปตท. เป็นผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติให้แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแต่เพียงรำยเดียวในประเทศ โดยมีรำคำและ
เงื่อนไขกำรรับซื อก๊ำซธรรมชำติตำมสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำต ิโดย ปตท. และ โรงไฟฟ้ำของ GPSC มีสัญญำซื อขำยก๊ำซ   ดังนี   
 1) โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติกับปตท. เป็นระยะเวลำ 25 ปี สิ นสุดในปี 2567 ที่รำคำก๊ำซ
ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP Gas Price) โดยบริษัทสำมำรถส่งผ่ำนค่ำเชื อเพลิงรวมอยู่ในค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy 
Payment) ไปยัง กฟผ. ทั งนี  กรณีที่ ปตท. ไม่สำมำรถจัดส่งปริมำณก๊ำซธรรมชำติได้ตำมสัญญำดังกล่ำวและ กฟผ. ส่ังให้บริษัท
เดินเครื่องด้วยเชื อเพลิงส ำรอง กฟผ. จะเป็นผู้ชดเชยค่ำเชื อเพลิงส่วนที่เพิ่มขึ นให้แก่บริษัท โดยโรงไฟฟ้ำศรีรำชำได้ท ำสัญญำซื อ
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 55 

ขำยน  ำมันดีเซลกับ TOP เพื่อใช้เป็นเชื อเพลิงส ำรองในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดหำก๊ำซธรรมชำติได้ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 25 ปี 
สิ นสุดในปี 2567  
 2) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยมกีำรเข้ำ
ท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิ นสุดปี 2564  
 3) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำโดยมีกำรเข้ำ
ท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิ นสุดในปี 2566  
 4) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 3 ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื อเพลิงใน
กำรผลิตไอน  ำโดยมีกำรเข้ำท ำสัญญำซื อขำยก๊ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี สิ นสุดปี 2567  

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 ี
 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่1 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 งบการเงินรวม 
ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้ออกประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ซ่ึงมีผลบังคับส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินที่มีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 
2560 กลุ่มบริษัทจึงได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำร
ส ำรวจและประเมินค่ำและส่วนขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2559 ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย ซ่ึงกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่นี้ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทที่
ได้รำยงำนไว้ 

กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับข้อมูลทำงกำรเงินที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบ  โดยมีผลกระทบต่อข้อมูล
ทำงกำรเงินรวมดังนี้ 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ตำมที่ จัดประเภทใหม ่ ตำมที่ 
 รำยงำนไว้เดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์หมุนเวียน  741,490.62 93.05 741,583.67 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,490,840.46 (93.05) 1,490,747.41 

 
 

ทั้งนี้ในระหว่ำงปี 2559 PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ได้ขำยเงินลงทุนใน PTTEP Oman 
Company Limited (PTTEP OM) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้รับรู้รำยกำรขำยบริษัทดังกล่ำวในงบกำรเงิน
รวม โดยบันทึกก ำไรจำกกำรขำยประมำณ 20 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (704 ล้ำนบำท) เป็นส่วนหนึ่งของก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีจำก
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559  

ในปี  2560 PTTEPO ได้ค ำนวณมูลค่ำสุทธิจำกกำรขำย ณ วันที่ท ำรำยกำรซ้ือขำย (Final Completion Adjustment)  
ซ่ึงเป็นไปตำม SPA ส่งผลให้มูลค่ำสุทธิจำกกำรขำยลดลงประมำณ 0.35 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (11.35 ล้ำนบำท) โดยกลุ่ม
บริษัทได้บันทึกกำรปรับมูลค่ำดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกในงบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
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 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่2 

ทั้งนี้กำรขำยบริษัท PTTEP OM ส่งผลให้ส่วนงำนส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องถูกจัดประเภทเป็นส่วนกำร
ด ำเนินงำนที่ยกเลิก โดยกลุ่มบริษัทได้แสดงผลกำรด ำเนินงำนของส่วนกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกแยกออกจำกผลกำรด ำเนินงำนปกติ 
และแสดงเป็นก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - สุทธิจำกภำษีในงบก ำไรขำดทุนรวม และก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นจำก
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - สุทธิจำกภำษีในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยกลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดประเภทของรำยกำรส ำหรับส่วน
งำนนี้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ใหม่ เพื่อน ำมำแสดงเปรียบเทียบกับข้อมูลทำงกำรเงินงวดปัจจุบัน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิกในงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดังนี้ 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 

 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนรวม   

รำยได้  - 1,136.50 
ค่ำใช้จ่ำย - (923.22) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - 213.28 
ภำษีเงินได ้ - (44.83) 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - 168.45 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยเงนิลงทุน (11.35) 703.62 

รวมก ำไร(ขำดทุน)สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (11.35) 872.07 
 

  หน่วย : บำท 

 2560 2559 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก  - 0.20 
 

  หน่วย : ล้ำนบำท 
 2560 2559 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง   

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  - (146.49) 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่3 

13.1.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
                        หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 239,977.95 215,566.41 166,189.02 
   เงินลงทุนชั่วครำว 106,747.41 176,813.63 229,651.26 
   ลูกหน้ีกำรค้ำ 141,978.78 143,191.05 174,916.24 
   ลูกหน้ีอื่น  53,505.27 49,171.42 50,602.70 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 974.97 530.37 1,231.33 

   สินค้ำคงเหลือ 84,085.26 116,883.54 121,871.80 
   พัสดุคงเหลือ  31,643.83 31,026.27 28,942.45 
   สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์หมุนเวียน 9,516.12 2,278.95 1,997.55 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,272.61 6,122.03 6,768.01 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 679,702.20 741,583.67 782,170.36 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนเผื่อขำย 13,352.99 23,839.54 17,602.41 
   เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 39,090.09 36,843.81 37,937.15 
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 22,929.98 19,429.58 21,979.62 
   เงินลงทุนระยะยำวอื่น 1,969.13 2,205.88 27,668.66 
ลูกหน้ีอื่นระยะยำว-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 186.64 - - 

   เงินให้กู้ยืมระยะยำว 10,545.71 15,017.83 19,078.60 
   อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 6,287.62 6,227.55 6,233.43 
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,118,677.24 1,106,702.66 1,076,905.90 
   ค่ำควำมนิยม 51,408.13 50,778.17 46,688.26 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 163,154.28 33,500.33 32,107.68 
   สินทรัพย์เหมือง  19,934.95 - - 
   สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ - 137,449.97 108,759.72 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 10,436.14 10,581.20 15,101.22 

   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือก๊ำซ 2,644.25 - - 
   สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 7,204.69 246.85 3,734.36 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 26,472.15 47,924.04 36,346.79 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,494,293.99 1,490,747.41 1,450,143.80 
รวมสินทรัพย์ 2,173,996.19 2,232,331.08 2,232,314.16 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่4 

                       หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบัน 
กำรเงิน 

 26,475.15  30,527.00 18,126.63 

   เจ้ำหน้ีกำรค้ำ  149,107.65  150,238.14 160,301.29 
   เจ้ำหน้ีอืน่  45,915.06  57,792.82   71,526.78 
   เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 54,618.35 64,055.69 66,433.93 
   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย  21,373.83  21,193.49  24,094.73 
   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์หมุนเวียน 10,247.59 7,823.99 4,954.84 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  7,647.43  7,961.08  8,958.51 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 315,385.06 339,592.21 354,396.71 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   เจ้ำหน้ีอื่นระยะยำว 537.56 - - 
   เงินกู้ยืมระยะยำว  578,215.37  519,266.90 444,919.65 
   หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  50,781.76  44,020.39  35,795.72 
   ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  18,787.51  21,072.33  23,313.07 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำว  75,746.67  72,751.56  74,865.44 
   เงินมัดจ ำถังก๊ำซ  9,311.08  9,898.53  10,519.25 
   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 7,459.84 4,856.90 2,104.35 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 30,083.96 49,275.25 37,844.23 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  770,923.75  721,141.86 629,361.71 
รวมหน้ีสิน  1,086,308.81  1,060,734.07 983,758.42 
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 
  ส่วนขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วน 
  กำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 

- (24,327.31) (24,311.63) 

   ก ำไรสะสม    
      จัดสรรแล้ว    
         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนส ำรองเพื่อกองทุนประกันวินำศภัย 1,145.10 1,174.39 1,199.99 
ยังไม่ได้จัดสรร 630,383.74 694,362.56 775,959.28 

     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,986.81 31,106.63 5,192.73 
รวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ 697,147.03 762,947.65 818,671.75 
       ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 390,540.35 408,649.36 429,883.99 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087,687.38 1,171,597.01 1,248,555.74 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,173,996.19 2,232,331.08 2,232,314.16 

 
 
 

 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่5 

13.1.2 งบก ำไรขำดทนุ  
                                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 1/ 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 2,025,551.71 1,718,846.04 1,995,722.07 
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 1,802,311.36 1,464,614.45 1,688,461.46 
   ก ำไรขั้นต้น 223,240.35 254,231.59 307,260.61 
รำยได้อื่น 30,784.17 9,682.64 28,268.52 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (5,992.08) 4,472.68 13,650.64 
   ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 248,032.44 268,386.91 349,179.77 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 19,031.94 21,652.96 24,624.95 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 52,367.89 53,123.38 75,974.03 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 1,279.24 - - 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียม 6,312.78 - - 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 15,210.77 13,570.43 13,877.33 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 72,873.22 - - 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 80,956.60 180,040.14 234,703.46 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 6,031.70 4,143.21 7,310.42 
   ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 86,988.30 184,183.35 242,013.88 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 30,079.40 28,887.26 29,085.93 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 56,908.90 155,296.09 212,927.95 
ภำษีเงินได ้ 25,071.43 26,593.07 28,306.58 
   ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 31,837.47 128,703.02 184,621.37 
   ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก-

สุทธิภำษี 
(1,118.16) 872.07 (11.35) 

   ก ำไรส ำหรับปี 30,719.31 129,575.09 184,610.02 
กำรแบ่งปันก ำไร    
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 10,782.89 34,966.01 49,430.41 
        จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 11,171.04 34,663.28 49,434.35 
        จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิภำษ ี (388.15) 302.73 (3.94) 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 19,936.42 94,609.08 135,179.60 
        จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 20,666.43 94,039.73 135,187.01 
        จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิภำษ ี (730.01) 569.35 (7.41) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 6.73 32.68 46.74 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 6.98 32.48 46.74 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (0.25) 0.20 - 

 
หมายเหตุ  :      1/ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 จัดประเภทรายการใหม่ ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกจากการขาย PTTEP Offshore Investment 

Company Limited (PTTEPO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทในปี 2559 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่6 

13.1.3 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็        
                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 1/ 

ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 31,837.47 128,703.02 184,621.37 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น    
รำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนใน
ภำยหลัง 

   

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 37,817.19 (4,209.67) (34,470.39) 
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (1,096.61) 5,055.50 (5,031.96) 
ภำษีเงินได้เก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 167.20 (1,001.67) 1,135.36 
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงกระแส
เงินสด 

818.59 406.70 (367.55) 

ภำษีเงินได้เก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงกระแส
เงินสด 

(1,319.92) 1,807.29 (88.02) 

ส่วนแบ่งก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 2,654.55 104.92 287.74 
รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลัง 

   

ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์
พนักงำนท่ีก ำหนดไว ้

(130.12) (1,136.39) (1,020.62) 

ภำษีเงินได้เก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำใหมข่องผลประโยชน์
พนักงำนท่ีก ำหนดไว ้

(106.87) 230.90 177.67 

ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในกำรร่วมค้ำและบริษัท
ร่วม 

(51.34) (73.49) (54.63) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษ ี 38,752.67 1,184.09 (39,432.40) 
ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 70,590.14 129,887.11 145,188.97 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ี
ยกเลิก-สุทธิจำกภำษี 

(1,000.93) 725.58 (11.35) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 69,589.21 130,612.69 145,177.62 
กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 45,671.67 96,365.24 108,727.23 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 46,325.15 95,891.53 108,734.64 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิจำกภำษี (653.48) 473.71 (7.41) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 23,917.54 34,247.45 36,450.39 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 24,265.00 33,995.57 36,454.33 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิจำกภำษี (347.46) 251.88 (3.94) 

 
หมายเหตุ :      1/ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2558 จัดประเภทรายการใหม่ ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกจากการขาย PTTEP Offshore Investment 

Company Limited (PTTEPO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทในปี 2559 
 

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่7 

13.1.4 งบกระแสเงนิสด 

                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 1/ 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ 19,936.42 94,609.08 135,179.60 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)    
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:    

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 143,336.11 128,733.80 116,289.18 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 71,416.00 2,587.86 25,409.64 
(โอนกลับ)ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 1,457.21 4,615.14 (562.00) 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 1,239.45 (33.54) 60.21 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (2,423.22) (1,887.21) (2,673.80) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม (6,031.70) (4,143.21) (7,310.42) 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 10,782.89 34,966.01 49,430.41 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน 2,058.88 2,121.89 2,375.52 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 13,527.34 588.65 (6,421.92) 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 1,743.41 4,573.36 (3,536.54) 
(โอนกลับ)หน้ีสงสัยจะสูญ (3,394.45) 276.28 (149.73) 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจตัดจ ำหน่ำย 5,123.39 1,023.21 858.04 
(โอนกลับ)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ (6,752.83) (3,132.53) (394.45) 
ส ำรองพัสดุส้ินเปลืองเส่ือมสภำพ 355.65 51.61 489.58 
เงินปันผลรับ (483.23) (797.96) (5,008.55) 
ภำษีเงินได้ 25,071.43 26,593.08 28,306.58 
ดอกเบ้ียรับ (6,292.92) (5,625.34) (8,630.25) 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 30,079.39 28,887.25 29,085.93 
อื่นๆ 20.78 183.66 495.49 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 300,770.00 314,191.09 353,292.52 
สินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น) 34,705.54 (13,147.23) (13,234.64) 
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 335,475.54 301,043.86 340,057.88 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (42,137.16) (30,608.63) (33,957.54) 
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 293,338.38 270,435.23 306,100.34 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    
เงินรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน และ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

546.02 196.43 234.61 

เงินจ่ำยส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (154,869.95) (105,625.74) (110,592.67) 
เงินจ่ำยส ำหรับสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (6,419.44) (2,896.18) (2,467.62) 
เงินจ่ำยส ำหรับกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (1,496.70) (6.78) (1,783.75) 
เงินจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรตำมสัญญำระยะยำว (271.95) (879.40) (1,205.18) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - (53.05) (96.42) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยำว (530.86) (4,926.06) (9,222.04) 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่8 

                                                                                                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 1/ 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (ต่อ)    
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (273.99) - - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (165.32) (238.28) (26.12) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (795.94) (1,099.19) (1,720.40) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนระยะยำวอื่น - (236.75) (25,389.77) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนเผื่อขำย - (7,241.57) (7,460.17) 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4,370.73 307.18 - 
เงินรับจำกกำรคืนทุนของกำรร่วมค้ำ 73.88 1,371.27 13.34 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 27,683.25 - 50.63 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย - - 11,302.91 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยำว 3,528.32 - 3,158.63 
เงินสดรับจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำในสถำนีบริกำรน้ ำมัน 25.23 12.84 - 
เงินรับค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,257.75 6.00 - 
เงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น (24,202.43) (68,185.07) (52,837.63) 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 7,197.41 4,492.26 7,502.50 
เงินปันผลรับ 10,301.01 6,087.70 10,014.08 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (133,042.98) (178,914.39) (180,525.07) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย 10,208.35 101.78 3,055.73 
เงินสดรับจำกกำรขำยหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัทย่อย - 32.56 3,788.79 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะส้ัน - - 6,745.01 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำว 48,179.02 26,651.89 43,920.21 
เงินสดรบัสุทธิส ำหรับสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน - 5,491.17 - 
เงินสดรับจำกกำรเปล่ียนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 1,469.53 
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะส้ัน - - (6,745.01) 
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะยำว (134,958.00) (74,153.08) (94,935.79) 
เงินจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (688.32) (841.57) (833.25) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,336.29) 4,051.85 (12,400.37) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน - - 28,984.71 
เงินสดจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน (35,302.56) (32,618.02) (30,892.74) 
เงินปันผลจ่ำย (43,811.00) (44,589.91) (73,833.85) 
เงินสดจ่ำยจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (1,168.63) 
เงินสดจ่ำยช ำระหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัทย่อย (2,104.53) (330.08) - 
เงินสดจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน - - (29,652.23) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (163,813.33) (116,203.41) (162,497.89) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (761.51) (447.88) (750.26) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 9,871.69 718.91 (11,704.51) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่หมุนเวยีนท่ีถือ
ไว้เพื่อขำย 

173.71 - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 5,765.96 (24,411.54) (49,377.39) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 234,211.99 239,977.95 215,566.41 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด 239,977.95 215,566.41 166,189.02 

 

หมายเหตุ :      1/ งบกระแสเงินสดส าหรับปี 2558 จัดประเภทรายการใหม่ ส าหรับการด าเนินงานที่ยกเลิกจากการขาย PTTEP Offshore Investment 
Company Limited (PTTEPO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทในปี 2559 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่9 

13.1.5 ผลด ำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 

ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 ปี 2558 

(ตรวจสอบ) 1/ 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 2/ 
กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ    
กำรจัดหำ ขนส่ง และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติ    
รำยได้จำกกำรขำย 542,798.63 457,985.60 465,638.20 
ต้นทุนขำย 481,438.14 373,754.06 365,188.20 
ก ำไรขั้นต้น 61,360.49 84,231.54 100,450.00 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 16,877.30 12,951.96 12,255.49 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 3,348.83 802.71 1,207.08 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 47,832.02 72,082.29 89,401.59 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 15,857.08 18,116.02 18,887.94 

    รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 31,974.94 53,966.27 70,513.65 
ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม     
รำยได้จำกกำรขำย 184,410.71 150,217.05 147,724.66 
ต้นทุนขำย 23,488.44 21,957.76 22,274.14 
ก ำไรขั้นต้น 160,922.27 128,259.29 125,450.52 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 9,576.69 8,925.26 9,321.10 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจ 6,312.78 - - 
ค่ำภำคหลวง 14,320.32 12,464.25 12,472.10 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 1,556.91 594.61 1,811.07 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 132,269.39 107,464.39 105,468.39 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 92,396.33 73,518.95 55,769.82 
     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 39,873.06 33,945.44 49,698.57 
ธุรกิจถ่ำนหิน    
รำยได้จำกกำรขำย 13,632.79 16,306.83 19,575.14 
ต้นทุนขำย 9,636.31 10,856.81 11,576.68 
ก ำไรขั้นต้น 3,996.48 5,450.02 7,998.46 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 534.37 402.59 553.72 
ค่ำภำคหลวง 890.45 1,106.19 1,405.23 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 156.93 236.57 74.46 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 2,728.59 4,177.81 6,113.97 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,892.30 1,934.45 1,890.34 
     รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (163.71) 2,243.36 4,223.63 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ 71,684.29 90,155.07 124,435.85 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน    

รำยได้จำกกำรขำย 511,529.63 484,429.31 547,295.78 
ต้นทุนขำย 483,148.61 448,533.27 512,571.91 
ก ำไรขั้นต้น 28,381.02 35,896.04 34,723.87 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 17,102.43 16,707.34 20,114.66 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 3,854.52 3,728.93 4,988.78 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 15,133.11 22,917.63 19,597.99 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,976.21 3,440.64 4,143.70 

     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 12,156.90 19,476.99 15,454.29 

                                                                                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 
ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 1/ 

ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 2/ 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศผลิตภัณฑ์ปิโตรลียม    
รำยได้จำกกำรขำย 949,932.97 748,428.97 935,615.68 
ต้นทุนขำย 945,958.25 744,567.28 932,536.09 
ก ำไรขั้นต้น 3,974.72 3,861.69 3,079.59 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 9,438.82 7,894.75 7,331.46 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 8,738.08 6,898.31 4,779.11 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 3,273.98 2,865.25 527.24 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 32.42 32.73 33.31 
     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 3,241.56 2,832.52 493.93 
ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน    
รำยได้จำกกำรขำย 874,194.65 785,362.44 950,727.39 
ต้นทุนขำย 773,514.71 666,612.19 806,596.17 
ก ำไรขั้นต้น 100,679.94 118,750.25 144,131.22 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 20,061.68 18,933.58 22,219.83 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 4,269.90 2,806.25 2,147.38 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 84,888.16 

27,574.67 
102,622.92 
30,672.64 

124,058.77 
34,519.22 ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

       รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 57,313.49 71,950.28 89,539.55 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 72,711.95 94,259.79 105,487.77 
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ3/    
รำยได้จำกกำรขำย 4,869.95 4,497.40 4,954.55 
ต้นทุนขำย 5,132.39 4,909.84 5,377.11 
ก ำไรขั้นต้น  (262.44) (412.44) (422.56) 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 1,351.69  1,082.17 108.16 
รวมก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ 
(EBITDA) 

1,089.25 669.73 (314.40) 

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 1,609.09 1,018.37 1,044.85 
       รวม(ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (519.84) (348.64) (1,359.25) 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนก่อนหักรำยกำรท่ียังไม่ไดจ้ัดสรรและรำยกำรระหว่ำงกัน 143,876.40 184,066.22 228,564.37 
บวก (หัก) รำยกำรระหว่ำงกัน (998.61) (273.98) 541.66 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 142,877.79 183,792.24 229,106.03 

  
หมายเหตุ :  1/  ผลด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีการจัด

ประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ส าหรับการด าเนินงานท่ียกเลิกจากการขาย PTTEP Offshore Investment Company 
Limited (PTTEPO) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทในปี 2559 

2/  ผลด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีการจัด
ประเภทส่วนงานด าเนินงานใหม่ดังนี้ PTT TANK จากส่วนงานด าเนินงานธุรกิจน้ ามันเป็นส่วนงานด าเนินงานธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน และ PTTGM 
จากส่วนงานด าเนินงานธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันเป็นส่วนงานด าเนินงานธุรกิจถ่านหิน และได้น าส่วนงานด าเนินงานธุรกิจถ่านหินมาแสดงภายใต้
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและการรายงานภายในของกลุ่มบริษัท 

3/  ธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ส่วนงานอื่นๆ และ การบริการอื่นๆ  
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13.1.6 อัตราส่วนทางการเงิน  
 

อัตราส่วนทางการเงนิและก าไรตอ่หุ้น หน่วย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  

  
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.16 2.18 2.21 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.55 1.58 1.61 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 12.46 11.75 12.28 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 28.88 30.64 29.32 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ เท่ำ 10.93 9.48 10.87 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วัน 32.95 37.97 33.12 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 
   

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 11.02% 14.79% 15.40% 
อัตรำก ำไรสุทธิต่อยอดขำยสุทธ ิ % 1.52% 7.54% 9.25% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 2.89% 12.96% 17.09% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

 
   

อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ % 1.39% 5.88% 8.27% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ถำวร % 2.76% 11.69% 16.91% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์  เท่ำ 0.92 0.78 0.89 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 
   

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น1/ เท่ำ 0.61 0.52 0.42 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 9.50 9.23 11.01 
ก าไรต่อหุ้น      
ก ำไรต่อหุ้น2/ บำท/หุ้น 6.73 32.68 46.74 

 
หมายเหต:ุ 
1/ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก ณ 31 ธันวาคม 2558 วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 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 2560 

 ผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
 ใน Q4/2560  ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 531,959 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 56,781 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
11.9 ซ่ึงเป็นผลมำจำกปริมำณขำยและรำคำขำยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกธุรกิจ โดยเฉพำะธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศและธุรกิจปิ
โตรเคมีและกำรกลั่น ในส่วนของผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสนี้ปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจำกธุรกิจก๊ำซธรรมชำติจำกปริมำณขำยที่
เพิ่มขึ้นจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงย่อยตำมแผนของโรงแยกก๊ำซฯ ในไตรมำสก่อนที่มีมำกกว่ำ รวมถึง GSP 6 มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ก ำลังกำรผลิตใน Q4/2560 และรำคำขำยผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊ำซฯที่อิงกับรำคำปิโตรเคมีปรับสูงขึ้น นอกจำกนี้กลุ่มธุรกิจปิโตร
เคมีและกำรกลั่นมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น โดยหลักจำกธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสำยโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ ที่มีปริมำณขำยเพิ่มขึ้น
และรำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นตำมรำคำน้ ำมันดิบดูไบ ขณะที่ ธุรกิจกำรกลั่นมีผลกำรด ำเนินงำนลดลงจำก Accounting GRM ที่
ลดลงตำม Crack Spread ที่ปรับตัวลดลงในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ แม้ว่ำก ำไรจำกสต็อกน้ ำมันเพิ่มขึ้น จำกรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน  นอกจำกนี้ ธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ ผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นจำกปริมำณและรำคำขำยเฉลี่ยที่สูงขึ้น ท ำให้
ในไตรมำสนี้ ปตท. และบริษัทย่อย มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 
จ ำนวน 94,213 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7,202 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.3    
 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 29,405 ล้ำนบำท ลดลง 8 ล้ำนบำท จำก 29,413 ล้ำนบำท ใน Q3/2560  
 
 
                                                                                                                                                              

                                  
 
 
 
 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม 
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ใน Q4/2560 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 2,101 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 878 ล้ำนบำท 
จำก 1,223 ล้ำนบำท ใน Q3/2560 ส่วนใหญ่มำจำกผลกำรด ำเนินงำนของกำรร่วมค้ำในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นที่เพิ่มขึ้น
จำกไตรมำสก่อน โดยหลักจำก HMC จำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ในไตรมำสก่อน 

นอกจำกนั้น มีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน SPRC จ ำนวน 1,802 ล้ำนบำท และขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์เพิ่มขึ้น
จำก Q3/2560 จ ำนวน 1,694 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำกสัญญำบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ของ PTTGC 
และ PTTEP 

ใน Q4/2560  มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 2,948 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 68 ล้ำนบำท จำก 2,880 ล้ำนบำท ใน Q3/2560 โดย
หลักมำจำกกำรรับและจ่ำยช ำระเงินจำกลูกหนี้และเจ้ำหนี้กำรค้ำสกุลเงินต่ำงประเทศ รวมถึงกำรช ำระคืนเงินกู้สกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศในระหว่ำงงวด ตำมเงินบำทที่แขง็ค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับเงนิเหรียญสหรัฐฯ 

ใน Q4/2560 รับรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ลดลง จำก PTTGM 4,229 ล้ำนบำท และ PTTGC 2,296 ล้ำนบำท 
ในขณะที่ Q3/2560 PTTEP รับรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ 18,505 ล้ำนบำท 

ภำษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น 875 ล้ำนบำท จำก 7,740 ล้ำนบำท ใน Q3/2560 เป็น 8,615 ล้ำนบำท ใน Q4/2560 โดยหลักจำก
บริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันที่มีผลกำรด ำเนนิงำนทีด่ีขึ้น 

 

 ผลการด าเนินงานของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 
 ใน ปี 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,995,722 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 276,876 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
16.1 โดยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพำะกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันเมื่อเทียบ
กับปีก่อน ตำมรำคำเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีทัง้สำยโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ที่เพิ่มขึน้ตำมรำคำน้ ำมันดิบดูไบ 
ซ่ึงรำคำเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจำก 41.3 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เป็น 53.2 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล หรือร้อยละ 28.8  อย่ำงไรก็ตำม
ธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ มีรำยได้ขำยลดลงจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นมำกและปริมำณขำยที่ปรับลดลง  แม้ว่ำรำคำขำยจะเพิ่มขึ้นตำม
รำคำน้ ำมันดิบ โดยในปีนี้ปตท.และบริษัทย่อยมี EBITDA จ ำนวน 345,395 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 32,869 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.5 
โดยหลักจำกกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นที่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นจำกธุรกิจกำรกลั่นตำม Market GRM ที่สูงขึ้นโดยหลัก
จำก Crack Spread ของน้ ำมันเตำและดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่ำก ำไรจำกสต็อกน้ ำมันจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 นอกจำกนี้ธุรกิจ
ก๊ำซธรรมชำติในส่วนของโรงแยกก๊ำซฯ มีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่อิงกับรำคำปิโตรเคมีปรับสูงขึ้น ในขณะ
ที่ต้นทุนก๊ำซฯลดลง และปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้นจำกปี  2559 ที่โรงแยกก๊ำซฯอีเทน (Ethane Separation Plant: ESP) และ GSP 6  มี
ซ่อมบ ำรุงใหญ่ นอกจำกนี้ ยังมีก ำไรเพิ่มขึ้นจำกธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ  

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยลดลง 12,445 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.7 จำก 128,734 ล้ำนบำท ในปี 2559 เป็น 116,289 
ล้ำนบำท ในปี 2560  โดยหลักมำจำก PTTEP ที่มีกำรปรับปริมำณส ำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 
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ในปี 2560 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 7,310 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,167 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 76.4 จำก 4,143 ล้ำนบำท ในปี 2559 โดยหลักเพิ่มขึ้นจำก PTTAC ที่มีรำคำขำยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 

ในปี 2560 ปตท.และบริษัทย่อยมีก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ 693 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9,675 ล้ำนบำท จำกปี 2559 ที่มีขำดทุน
จำกตรำสำรอนุพันธ์ จ ำนวน 8,982 ล้ำนบำท โดยหลักเพิ่มขึ้นจำกสัญญำประกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและรำคำสินค้ ำโภคภัณฑ์
ของ PTTEP บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) และ ปตท.  

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 9,177 ล้ำนบำท จำกจ ำนวน 4,473 ล้ำนบำท ในปี 2559 เป็น 13,650 ล้ำนบำท โดยหลัก
มำจำก ปตท.ที่มีผลก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรรับและจ่ำยช ำระเงินจำกลูกหนี้ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเงินกู้สกุลเงินต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้น และจำกเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ปตท. และบริษัทในเครือโดยส่วนใหญ่มีก ำไรจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง (Unrealized FX Gain) เพิ่มขึ้นจำกเงินกู้ยืมสกุลเงินต่ำงประเทศ  

ในปี 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ ำ (Non-recurring Items) โดยมีรำยกำรที่ส ำคัญได้แก่ กำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ 24,848 ล้ำนบำท โดยหลักจำกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์จำกแหล่งส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในต่ำงประเทศของ PTTEP 18,505 ล้ำนบำท ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ถ่ำนหินของ PTTGM 4,229 ล้ำนบำท และ
ขำดทุนด้อยค่ำสินทรัพย์ของ PTTGC 2,296 ล้ำนบำท นอกจำกนี้มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 2,674 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน SPRC และปตท. มีรำยได้เงินปันผลจำกกองทุนรวม 4,310 ล้ำนบำท  

ภำษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 1,713  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.4 จำก 26,593 ล้ำนบำทในปี 2559 เป็น 28,306 ล้ำนบำทในปี 2560 โดย
หลักมำจำกบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและกำรกลั่นที่มีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้น ขณะที่ PTTEP ลดลงจำกผลประโยชน์ทำงภำษีที่
เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ฯ  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม 
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ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจและการร่วมค้า  
รำยละเอียดกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจของ ยอดขำย EBITDA และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวด

ปี 2560 สรุปไดด้ังนี ้
5 
5 

 

 

 

 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

 
Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560 

%เพิ่ม(ลด) 
2559 2560 

% เพิ่ม 

 YoY QoQ (ลด) 
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรฐัฯ/BOE) 

35.7 38.8 41.7 17% 7% 35.9 39.2 9% 

ปริมาณขายเฉลี่ย 
(BOED) 

316,307 298,139 313,054 (1%) 5% 319,521 299,206 (6%) 

 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 
ใน Q4/2560 PTTEP มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 40,325 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,987 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11 สำเหตุหลักมำ

จำกรำคำขำยเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จำก 38.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ (BOE) ใน Q3/2560 เป็น 
41.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ใน Q4/2560 นอกจำกนั้นปริมำณขำยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำก 298,139 บำร์เรลเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบต่อวัน (BOED) ใน Q3/2560  เป็น 313,054 BOED ใน Q4/2560  โดยหลักจำกโครงกำรบงกช และโครงกำรคอนแทร็ค 4  

EBITDA ใน Q4/2560 มีจ ำนวน 27,428 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,199 ล้ำนบำท โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 3,642 ล้ำน
บำท แม้ว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนเพิ่มขึ้น 870 ล้ำนบำท เป็น 13,294 ล้ำน
บำท ขณะที่ใน Q4/2560 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยจะเพิ่มขึ้น 329 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำรขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
ผลการด าเนินงานของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 
 ในปี 2560 PTTEP มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 147,725 ล้ำนบำท ลดลง 2,492 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.7 จำกปี 2559 

สำเหตุหลักมำจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นมำก แม้ว่ำรำคำขำยเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จำก 35.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE 
ในปี 2559 เป็น 39.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE ในปี 2560 แต่ปริมำณขำยเฉลี่ยโดยรวมก็ลดลงร้อยละ 6 จำก 319,521  BOED ในปี 
2559 เป็น 299,206 BOED ในปี 2560 โดยหลักจำกโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย ที่มีกำรขำยน้ ำมันดิบที่ลดลง และโครงกำรสิน
ภูฮ่อม เนื่องจำกผู้ซื้อรับก๊ำซฯในปริมำณที่ลดลง  

*ธุรกิจถ่ำนหิน และ อื่น ๆ  

GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 Operating Income  EBITDA  Revenue 

1,995,722 345,395 229,106 
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EBITDA ในปี 2560 มีจ ำนวน 105,468 ล้ำนบำท ลดลง 1,996 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.9 โดยหลักเป็นผลมำจำกก ำไร
ขั้นต้นที่ลดลงตำมที่กล่ำวข้ำงต้น  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ในปี 2560 มีจ ำนวน 49,699 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 15 ,754 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.4 
โดยหลักมำจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยลดลง 17,750 ล้ำนบำทจำกกำรปรับปริมำณส ำรองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 

 
 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 

หมายเหตุ  1/ รวมผลิตภัณฑ์ Pentane 

รำยละเอียดรำคำผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงของโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเปน็ ดังนี ้

หมำยเหตุ 1/เป็นรำคำ Contract Price (CP) 50:50  
 2/รำคำตลำดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

4/ ที่ประชุม กพช. รับทรำบข้อสรุปกำรด ำเนินงำนเพ่ือเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ตำมที่ประชุม กบง. วันที่ 2 ธ.ค. 2559 กบง. มีมติเห็นชอบ
แนวทำงเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีทั้งระบบ(ช่วงปี 2560) จะเปิดเสรีเฉพำะ
ในส่วนกำรน ำเข้ำแต่ยังคงควบคุมรำคำโรงกลั่นน้ ำมันและโรงแยกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนกลไกของกองทุนน้ ำมัน และระยะที่สองเป็นกำรเปิดเสรี

ทั้งระบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2560 โดยยกเลิกกำรก ำหนดรำคำ LPG ณ โรงกลั่น ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลั่น โดย สนพ. จะ

ประกำศรำคำอ้ำงอิงส ำหรับก ำกับรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศเท่ำนั้น ทั้งนี้ สนพ. จะมีกลไกติดตำมกรณีที่รำคำน ำเข้ำ LPG มีควำม
แตกต่ำงจำกต้นทุนโรงแยกก๊ำซฯอย่ำงมีนัยส ำคัญ และจะเสนอให้ กบง. พิจำรณำตำมสถำนกำรณ์นั้นๆ เป็นรำยเดือน 
 

 ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 
 ใน Q4/2560 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 117,300 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,051 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
1.8 จำก Q3/2560 โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ ของ ปตท. จำกรำคำขำยที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำปิโตรเคมีที่ปรับสูงขึ้นตำมรำคำ
น้ ำมัน รวมทั้งปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติที่ได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของ
ก๊ำซฯ) เพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ จำก 1,609,251 ตันใน Q3/2560 เป็น 1,805,670 ตันใน Q4/2560 หรือร้อยละ 12.2 โดยเฉพำะ

หน่วย : ตัน Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560 
% เพิ่ม(ลด) 

2559 2560 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 
LPG 722,476 727,766 739,843 2.4% 1.7% 2,794,203 2,919,061 4.5% 

Ethane 610,287 538,692 613,494 0.5% 13.9% 2,058,987 2,333,234 13.3% 

Propane 245,700 171,533 253,359 3.1% 47.7% 856,286 826,526 (3.5%) 

NGL1/ 193,350 171,260 198,974 2.9% 16.2% 745,054 732,192 (1.7%) 

รวม 1,771,813 1,609,251 1,805,670 1.9% 12.2% 6,454,530 6,811,013 5.5% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560 

% เพิ่ม(ลด) 
2559 2560 

% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

LPG 1/,4/ 386 428 578 49.7% 35.0% 336 485 44.3% 

Ethylene 2/ 979 1,090 1,196 22.1% 9.7% 1,037 1,092 5.3% 

Propylene 2/ 722 791 828 14.7% 4.7% 705 824 16.9% 

HDPE 2/ 1,134 1,138 1,226 8.1% 7.7% 1,132 1,168 3.2% 

PP 2/ 1,085 1,149 1,196 10.2% 4.1% 1,046 1,155 10.4% 

Naphtha 3/ 404 419 519 28.5% 23.9% 354 449 26.8% 
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ผลิตภัณฑ์ Propane และ Ethane  เนื่องจำกโรงแยกก๊ำซฯ มีปิดซ่อมบ ำรุงย่อยตำมแผนฯ ที่ GSP 5 และ 6  และ HMC มีกำรปิดซ่อม
บ ำรุงใหญ่ในไตรมำสก่อน ขณะที่ไตรมำสนี้มีเพียง GSP 4 ปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผน และ GSP 6 มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพก ำลังกำรผลิต
จำก 840 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) เป็น 880 MMSCFD 
 ธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยลดลง โดยรำคำขำยก๊ำซฯ เฉลี่ยใน Q4/2560 เมื่อเทียบกับ 
Q3/2560 ลดลง รวมทั้งปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯเฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) ลดลง 7  MMSCFD จำก 4,717 
MMSCFD ใน Q3/2560 เหลือ 4,710 MMSCFD ใน Q4/2560 หรือร้อยละ 0.1 โดยหลักจำกลูกค้ำกลุ่มโรงไฟฟ้ำ ซ่ึงมีกำรเรียกไฟ
น้อยลงจำกอำกำศที่เย็นลงในช่วงไตรมำส 4 
 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ใน Q4/2560 มีจ ำนวน 24,400 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,772 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.3           
และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ใน Q4/2560 มีจ ำนวน 19,414 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 3,557 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 22.4โดย
หลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ มีก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำกรำคำขำยเฉลี่ยและปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำวข้ำงต้น และธุรกิจกำรจัดหำ
และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ มีก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจ NGV ที่มีผลขำดทุนลดลง จำกปริมำณขำยที่ลดลง โดยเฉพำะในกลุ่ม
ลูกค้ำ รถแท็กซ่ี และรถโดยสำรสำธำรณะ และจำกรำคำขำยที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนค่ำใช้จ่ำยกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซที่ 0.4553 
บำท/กิโลกรัม จำก 3.4367 บำท/กิโลกรัม เป็น 3.8920 บำท/กิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2560  
 ขณะที่ในส่วนของบริษัทในเครือที่อยู่ในธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ GPSC บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 
(EnCo) และ พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES)  มีผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงเมื่อเทียบกับ Q3/2560 โดยหลักมำจำก GPSC 
ที่ใน Q4/2560 มีกำรหยดุซ่อมบ ำรุงของโรงไฟฟ้ำศรีรำชำ รวมถึงไม่มีเงินปันผลรบัจำก RPCL ในไตรมำสนี้  
 
 ผลการด าเนินงานของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 
 ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 465,638 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7,652 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.7 จำกปี 2559 โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ ที่มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น จำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ที่อ้ำงอิงรำคำปิโตร
เคมีในตลำดโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ Ethane และ LPG โดยปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวม 
เพิ่มขึ้นจำก 6,454,530 ตันในปี 2559 เป็น 6,811,013 ตันในปี 2560 หรือร้อยละ 5.5 จำกที่ปี 2559 มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงใหญ่ของโรง
แยกก๊ำซฯ อีเทน และ GSP 6 รวมถึงกำรปิดซ่อมบ ำรุง ของ PTTGC 
 ส ำหรับธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยลดลง จำกรำคำขำยเฉลี่ยลดลงตำมรำคำก๊ำซฯที่ลดลง 
ยกเว้นลูกค้ำอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯ เฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) ลดลง 37  
MMSCFD จำก 4,762 MMSCFD ในปี 2559 เหลือ 4,725 MMSCFD ในปี 2560 หรือร้อยละ 0.8 โดยหลักจำกปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซฯของลูกค้ำกลุ่มโรงไฟฟ้ำที่ลดลง  
 EBITDA และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนของธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2560 มีจ ำนวน 89,402 ล้ำนบำท และ 70,514 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17,320 ล้ำนบำท และ 16,548 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักจำกธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ และธุรกิจ
โรงแยกก๊ำซฯ ที่มีก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น  
 อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจ NGV มีผลขำดทุนเพิ่มขึ้นจำกรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงมำกกว่ำต้นทุนขำยที่ลดลง และยังคงรำคำ 
10.00 บำท/กก. ส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ รถแท็กซ่ี และรถโดยสำรสำธำรณะ  
 ในส่วนของธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำนมีผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2560 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยหลัก
จำก GPSC ที่ผลกำรด ำเนินดีขึ้นจำกต้นทุนก๊ำซที่ลดลงและมีรำยได้จำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งจำกโรงไฟฟ้ำบำง
ปะอิน โคเจนเนเรช่ัน (BIC2) และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG) เต็มปีเป็นปีแรก 
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 กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 

  Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560 
%เพิ่ม (ลด) 

2559 2560 
% เพิ่ม 
(ลด) YoY QoQ 

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล  
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

95.3 94.5 98.2 3.0% 3.9% 66.1 88.5 33.9% 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 54.2 70.0 74.8 38.0% 6.9% 47.2 70.3 48.9% 
ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 2.8 2.1 2.5 (10.7%) 19.1% 9.8 8.3 (15.3%) 

 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 
ใน Q4/2560 ธุรกิจถ่ำนหินมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 6,074 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,235 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.5 สำเหตุ

หลักมำจำกปริมำณขำยถ่ำนหินเพิ่มขึ้น 0.4 ล้ำนตัน หรือร้อยละ 19.1 จำก Q3/2560 ที่ 2.1 ล้ำนตัน มำอยู่ที่ 2.5 ล้ำนตัน ใน Q4/2560 
ประกอบกับรำคำขำยถ่ำนหินเฉลี่ยสูงขึ้น 4.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 6.9 จำก 70.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน มำอยู่ที่ 74.8 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตำมรำคำอ้ำงอิง Newcastle ที่เพิ่มสูงขึ้น จำกอุปทำนที่ลดลงในออสเตรเลียและอินโดนีเซียประกอบกับมีแรง
หนุนจำกควำมต้องกำรใช้ถ่ำนหินที่เพิ่มสูงขึ้นจำกโรงไฟฟ้ำในช่วงฤดูหนำว 

EBITDA ใน Q4/2560 มีจ ำนวน 1,839 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อน 604 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 48.9 สำเหตุหลักมำ
จำกก ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 597 ล้ำนบำท จำกรำยได้ขำยที่เพิ่มขึ้นตำมปริมำณขำยและรำคำขำยเฉลี่ยที่สูงขึ้นตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น  
ทั้งนี้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนใน Q4/2560 อยู่ที่ 1,425 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 819 ล้ำนบำท ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 

 
ผลการด าเนินงานของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 

รำยได้จำกกำรขำยในปี 2560 มีจ ำนวน 19,575 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 3,268 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.0 สำเหตุหลักมำจำกรำคำ
ขำยถ่ำนหินเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 23.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั หรือรอ้ยละ 48.9 จำก 47.2 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตัน มำอยู่ที่ 70.3 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัน ตำมรำคำอ้ำงอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 33.9 ซ่ึงโดยหลักเกิดจำกกำรปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ส่งผล
ให้อุปทำนลดลง อย่ำงไรก็ตำมปริมำณขำยถ่ำนหินในปี 2560 ลดลง 1.5 ล้ำนตัน หรือรอ้ยละ 15.3 จำก 9.8 ล้ำนตัน ในปี 2559 มำอยู่
ที่ 8.3 ล้ำนตัน เนื่องด้วยดนิถล่มในเหมือง Sebuku ท ำให้ต้องหยุดผลิตตั้งแต่เดือน มกรำคม – และไดก้ลับมำด ำเนินกำรผลิตใน
เดือนพฤศจิกำยน 2560  

EBITDA ในปี 2560 มีจ ำนวน 6,114 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,936 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.3 สำเหตุหลกัมำจำกก ำไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้น 2,548 ล้ำนบำท จำกรำคำขำยเฉลี่ยทีเ่พิ่มขึ้นตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น ทัง้นี้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ของปี 2560 มี
จ ำนวน 4,224 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,981 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปีก่อน ตำม EBITDA ทีเ่พิ่มขึน้ 

            กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 กลุ่มธุรกิจน้ ามัน 

YoY QoQ

ปริมาณขายเฉล่ีย 6,608 6,250 6,644 0.5% 6.3% 26,464 26,006 (1.7%)

%เพ่ิม (ลด)2559 2560หน่วย : ล้านลิตร Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560
%เพ่ิม (ลด)

 
 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 
ใน Q4/2560 กลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 141,111 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 13,935 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.0  

จำกรำคำขำยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก รวมถึงปริมำณขำยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ในไตรมำสนี้เพิ่มขึ้น 394 ล้ำนลิตร 
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หรือร้อยละ 6.3 เป็น 6,644 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 454,218 บำร์เรลต่อวัน ใน Q4/2560 โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ LPG ดีเซล และ
อำกำศยำนที่เพิ่มขึ้น  

EBITDA ใน Q4/2560 มี จ ำนวน 4,513 ล้ำนบำท ลดลงจำก Q3/2560 จ ำนวน 100 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.2 โดยหลักจำก
ก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันที่ปรับลดลงจำกไตรมำสก่อน  ทั้งนี้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ใน Q4/2560 มีจ ำนวน 3,763 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อน 282 ล้ำนบำท 

 
ผลการด าเนินงานของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 
ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 547,296 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 62,867 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.0 จำก

รำคำขำยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ในขณะที่ปริมำณขำยลดลง 458 ล้ำนลิตร หรือร้อยละ 1.7 จำก 26,464 ล้ำน
ลิตรหรือเทียบเท่ำ 454,795 บำร์เรลต่อวันในปี 2559 เหลือ 26,006 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 448,159 บำร์เรลต่อวันในปี 2560  โดย
หลักจำกผลิตภัณฑ์ LPG  

EBITDA ในปี 2560 มีจ ำนวน 19,598 ล้ำนบำท ลดลง 3,320 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.5 จำกก ำไรจำกสต็อกน้ ำมันที่ปรับ
ลดลงจำกปีก่อน แม้ว่ำก ำไรจำกกลุ่มธุรกิจเสริม และผลิตภัณฑ์เบนซินและอำกำศยำนจะปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมส่วนงำนในปี 2560 อยู่ที่ 15,454 ล้ำนบำท ลดลง 4,023 ล้ำนบำท ตำม EBITDA ที่ลดลงตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 

 

  กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

YoY QoQ

ปริมาณขายเฉล่ีย 19,375 18,872 19,531 0.8% 3.5% 74,627 75,638 1.4%

%เพ่ิม (ลด)2559 2560หน่วย : ล้านลิตร Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560
%เพ่ิม (ลด)

 
 
ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 
ใน Q4/2560 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 266,963 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 55,311     ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 26.1 จำก Q3/2560 จำกรำคำขำยที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก รวมถึงปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 659 ล้ำนลิตรหรือ 
ร้อยละ 3.5 จำก 18,872 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,290,258 บำร์เรลต่อวันใน Q3/2560 เป็น 19,531 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,335,291 
บำร์เรลต่อวันใน Q4/2560  โดยเฉพำะปริมำณกำรค้ำนอกประเทศ (Out-Out Trading) ของผลิตภัณฑ์ดีเซล น้ ำมันอำกำศยำน และ
น้ ำมันเตำที่เพิ่มขึ้นจำกควำมต้องกำรในภูมิภำคอำเซียนที่เพิ่มขึ้น 

EBITDA รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรป้องกันควำมเสี่ยงใน Q4/2560 มีจ ำนวน 1,896ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 1,210 ล้ำนบำท โดยหลักจำกก ำไรของกำรขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้นตำมสูตรรำคำที่อ้ำงอิง
รำคำน้ ำมันในตลำดโลก รวมถึงปริมำณกำรค้ำนอกประเทศ (Out-Out Trading) ที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วน
งำนรวมกำรปรับปรุงผลกระทบฯ ในไตรมำสนี้ อยู่ที่ 1,886 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,207 ล้ำนบำท ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้นตำมที่
กล่ำวข้ำงต้น 

 
ผลการด าเนินงานปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 

 ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 935,616 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 187,187 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 25.0 เนื่องจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก รวมทั้งปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 1 ,011 ล้ำน
ลิตรหรือร้อยละ 1.4 จำก 74,627 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,282,509 บำร์เรลต่อวันในปี 2559 เป็น 75,638 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
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1,303,442 บำร์เรลต่อวันในปี 2560  ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำก Out-Out Trading ของน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่สำมำรถขยำย
ตลำดไปยังประเทศในแถบตะวันตกได้มำกขึ้น                          
 EBITDA รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรป้องกันควำมเสี่ยงในป ี2560 มีจ ำนวน 5,387 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 363 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.2 โดยหลักจำกก ำไรของกำรขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมถึง  Out-
Out Trading ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนรวมกำรปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมำอยู่ที่ 5,354 ล้ำนบำท ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 
 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560 
%เพิ่ม (ลด) 

2559 2560 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

HDPE 1,134 1,138 1,226 8.1% 7.7% 1,132 1,168 3.2% 
PP 1,085 1,149 1,196 10.2% 4.1% 1,046 1,155 10.4% 
BZ – Cond 288 320 311 8.0% (2.8%) 262 357 36.3% 
PX – Cond 358 360 358 0.0% (0.6%) 395 380 (3.8%) 
 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
(US$/BBL) 

Q4/2559 Q3/2560 Q4/2560 
%เพิ่ม (ลด) 

2559 2560 
% เพิ่ม 

YoY QoQ (ลด) 

Market GRM 5.60 6.89 5.55 (0.9%) (19.4%) 4.49 5.74 27.8% 
Inventory gain (loss) 2.62  1.73 3.04 16.0% 75.7% 1.24 1.05 (19.2%) 
Accounting GRM 6.97  8.38 7.72 10.8% (7.9%) 5.12 6.40 25.0% 
Refinery Utilization rate (%) 100.7% 104.2% 104.2% 3.5% 0.0% 94.3% 100.0% 6.0% 

 
 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 
ใน Q4/2560 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 260,155 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 28,298 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 12.2 โดยกลุ่มธุรกิจกำรกลั่นปรับตัวสูงขึ้น จำกรำคำเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตำมรำคำ
น้ ำมันดิบ เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน ทั้งนี้อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกล่ันของกลุ่มใน Q4/2560 และ Q3/2560 เท่ำกันที่ร้อยละ 104.2 

ในส่วนของรำคำปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันดิบ และปริมำณขำยผลิตภัณฑ์โดยรวม
สูงขึ้นตำมอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ส ำหรับรำคำปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ปรับเพิ่มขึ้นทั้ง PX และ BZ โดยรำคำ PX ปรับเพิ่มจำกอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจำก
ควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำอย่ำงสำรพีทีเอและโพลีเอสเตอร์ รวมถึงโรงงำน PTA ในประเทศจีนจะเปิดด ำเนินกำรเต็มก ำลัง
กำรผลิตในเดือน มกรำคม 2561 ในขณะที่รำคำ BZ ปรับสูงขึ้นจำกควำมต้องกำรใช้ BZ เป็นวัตถุดิบส ำหรับผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำ เช่น 
SM อยู่ในระดับสูงตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจจีนที่ปรับตัวดีขึ้น  

EBITDA ใน Q4/2560 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีจ ำนวนรวม 35,919 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,686 ล้ำนบำท 
จำก Q3/2560 และ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน จ ำนวน 27,090 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,671 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุดังนี้ 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกลั่นปรับลดลง โดย Accounting GRM ลดลงจำก 8.38 US$/BBL เป็น 7.72 US$/BBL 
ซ่ึงเป็นผลจำก Market GRM ที่ลดลงจำก 6.89 US$/BBL มำอยู่ที่  5.55 US$/BBL ใน Q4/2560 จำกส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปที่ลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะน้ ำมันเตำ น้ ำมันเบนซิน และน้ ำมันดีเซล แม้ว่ำ Q4/2560 มี
ก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันเพิ่มขึ้นจำก 1.73 US$/BBL เป็น 3.04 US$/BBL จำกรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
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 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น โดยหลักจำกรำคำเม็ดพลำสติกและรำคำผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งปริมำณขำยที่สูงขึ้นจำกไตรมำสก่อน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ปรับเพิ่มขึ้นจำกก ำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น แม้ส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์กับคอนเดนเสทจะปรับลดลง  แต่มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยที่สูงขึ้น ตำมกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกกำรปิดซ่อม
บ ำรุงตำมแผนของ PTTGC ใน Q3/2560  และไตรมำสนี้มีกำรเปลี่ยนสำรเร่งปฎิกิริยำเคมีของโรงอะโรเมติกส์ส่งผล
ให้เดินเครื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดีขึ้น  

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันเพิ่มขึ้น 949 ล้ำนบำท จำก 
Q3/2560 โดยหลักมำจำกกำรกลับมำด ำเนินกำรได้เต็มก ำลังกำรผลิตของ HMC จำกที่หยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผนในไตรมำสก่อน 
 

ผลการด าเนินงานของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 
ในปี 2560 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 950,727 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 165,365 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 21.1 ส่วนใหญ่จำกรำคำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและปิโตรเคมีทั้งสำยอะโรเมติกส์และสำยโอเลฟินส์ที่เพิ่มขึ้นตำม
รำคำน้ ำมันดิบ ส ำหรับรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะรำคำ  BZ ที่ปรับเพิ่มขึ้นจำกอุปสงค์จำก
ตลำดโลกที่อยู่ในระดับดีมำกกว่ำปีก่อน ตำมกำรปรับตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมถึงปริมำณสินค้ำคงคลังในประเทศจีนที่ลดลง 
และตลำดผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำอย่ำง SM ยังเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ในส่วนของรำคำปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ รำคำโพลีเอทิลีนและโพลี
โพรพิลีนปรับตัวสูงขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตำมรำคำน้ ำมันดิบ รวมทั้งรำคำ  MEG ก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ตำมควำมต้องกำร Polyester 
และ PET Bottle ที่เพิ่มสูงขึ้น 

ปริมำณขำยในธุรกิจกำรโรงกล่ันเพิ่มขึ้นจำกอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกล่ันโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จำกร้อยละ 94.3 ในปี
ก่อนเป็นร้อยละ 100.0 จำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ของโรงกลั่น PTTGC ในปีก่อน และปริมำณขำยปิโตรเคมีของโรงโอเลฟินส์
และโรงอะโรเมติกส์ในปี 2560 โดยรวมเพิ่มขึ้น  

EBITDA ในปี 2560 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีจ ำนวนรวม 124 ,059 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 21,436 ล้ำนบำท 
และมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน จ ำนวน 89,539 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17,588 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุดังนี้ 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกลั่นโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจำก Accounting GRM ที่เพิ่มขึ้นในทุกโรงกลั่น จำก 5.12 
US$/BBL ในปี 2559 เป็น 6.40 US$/BBL ในปี 2560 เนื่องจำกมี Market GRM ปรับเพิ่มขึ้น ตำมรำคำผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูปที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะน้ ำมันเตำและดีเซล 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ในภำพรวมปรับเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของ PTTGC เพิ่มขึ้นจำก
รำคำขำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกเพิ่มขึ้น และส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ MEG กับวัตถุดิบก็สูงขึ้น  

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ลดลง จำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบปรับตัวลดลง 
ขณะที่ส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน  

นอกจำกนี้ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นปรับเพิ่มขึ้น 
3,168 ล้ำนบำท จำกปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจำก PTTAC ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำคำของผลิตภัณฑ์ AN และ MMA ที่สูงกว่ำปีก่อนตำม
สภำวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 

 
 
สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปตท. และบริษทัย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ ำนวน 2,232,314 ล้ำนบำท ลดลงเล็กน้อยจำก ณ 
31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 17 ล้ำนบำท เป็นผลจำก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 40,586 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.5 สำเหตุหลักมำจำก 
-  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนช่ัวครำวเพิ่มขึ้นสุทธิ 3,460 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำรที่ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่มมีกำรลงทุนในเงินฝำกประจ ำ บัตรเงินฝำก และกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 
-  ลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น 31,725 ล้ำนบำท จำกกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรขำยและรำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่

เพิ่มขึ้น โดยหลักจำก PTTT และ PTT 
-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5,401 ล้ำนบำท โดยหลักเกิดจำกสินค้ำคงเหลือที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจำก PTT และ 

IRPC ที่มีปริมำณผลิตภัณฑ์น้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้น ประกอบกับรำคำที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำ
ตลำดโลก  

: เงินลงทุนระยะยำว เพิ่มขึ้น 22,869 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.8 โดยหลักจำกเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรหนี้ของ 
ปตท. ที่เพิ่มขึ้น และ PTTGL ลงทุนในบริษัท Petronas LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB) ในประเทศมำเลเซีย  

: ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 29,797 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.7 โดยหลักจำกค่ำเส่ือมรำคำในระหว่ำงปีและ
ผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำสกุลเงินต่ำงประเทศ แม้จะมีกำรลงทุนเพิ่มขึ้นในงำนระหว่ำงก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท 
เช่น  สถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซฯกลำงทำงบนบกและโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯเส้นที่  5 ของ ปตท. โครงกำร mLLDPE, Olefins 
Reconfiguration และ โครงกำรเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2  ของ PTTGC โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตเม็ดพลำสติกโพลีโพรพิลีน (PPE) 
และ โครงกำรผลิตเม็ดพลำสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพำวด์ (PPC) ของ IRPC  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 33,675 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.2 โดยหลักจำกสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรส ำรวจและ
ประเมินค่ำลดลง 28,690 ล้ำนบำท จำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ PTTEP ที่โครงกำร มำเรียนำ ออยล์ แซนด์ จ ำนวน 
18,505 ล้ำนบำท และผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 10,172 ล้ำนบำท 

สินทรัพย์รวม  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยำว  
(รวมส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระใน 1 ปี) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนเผ่ือขำย, 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และเงินลงทุนระยะยำวอื่น  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

31 ธ.ค. 59  31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 59  31 ธ.ค. 60 

หนี้สนิรวมและสว่นของผู้ถือหุน้ 
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หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 983,758 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ 31 ธันวำคม 2559 
จ ำนวน 76,976 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.3 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก  

: หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12,427 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.5 โดยหลักจำกเจ้ำหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ระเบียบใหม่ในกำรยื่นแบบและช ำระภำษีของกรมสรรพสำมิต และ เจ้ำหนี้กำรค้ำที่เพิ่มขึ้น จำกปัจจัยทำงด้ำนรำคำและปริมำณที่
ปรับตัวสูงขึ้น 

: เงินกู้ยืมระยะยำว (รวมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี) ลดลง 71,970 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.3 ส่วนใหญ่เป็นกำรไถ่
ถอนหุ้นกู้ และ ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว จ ำนวน 99,312 ล้ำนบำท โดยหลักจำก ปตท. IRPC PTTGC GPSC และ TOP รวมทั้งมี
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท ำให้เงินกู้ยืมระยะยำวลดลง 19,402 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงปีมีกำรกู้เงินเพิ่ม จ ำนวน 
47,643 ล้ำนบำท โดยหลักจำก IRPC PTTGC และ GPSC 

: หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 17,433 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.6 โดยหลักจำกเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำของ PTTT และกำร
ลดลงของประมำณกำรหนี้สินต่ำงๆของ PTTEP ตำมค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น  

   
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวนรวม 1,248,556 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกส้ินปี 2559 
จ ำนวน 76,959 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.6 โดยหลักจำกผลประกอบกำรของ ปตท. และบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 135,180 
ล้ำนบำท ในขณะที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำร 2H/2559 และ 1H/2560 รวมจ ำนวน 51,413 ล้ำนบำท 
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สภาพคล่อง 
สภำพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ ำนวน 49,377 

ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด จ ำนวน 215,566 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ปลำยงวดเท่ำกับ 166,189 ล้ำนบำท ทั้งนี้ รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

 

หน่วย: ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 306,100 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (180,525) 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (162,498) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (750) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (11,704) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงระหว่ำงงวด-สุทธ ิ (49,377) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นงวด 215,566 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 166,189 

 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 306,100 ล้ำนบำท มำจำกก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตำม

งบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 135,180 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
โดยรำยกำรหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 116,289 ล้ำนบำท ก ำไรส่วนที่
เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 49,340 ล้ำนบำท ต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 29,086 ล้ำนบำท ภำษีเงินได้จ ำนวน 
28,307 ล้ำนบำท และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจ ำนวน 24,848 ล้ำนบำท รวมทั้งมีกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนสุทธิเพิ่มขึ้น
จ ำนวน 13,235 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำยภำษีเงินได้จ ำนวน 33,958 ล้ำนบำท   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 180,525 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
 : เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจำก
กำรส ำรวจและประเมินค่ำ รวมจ ำนวน 115,815 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อกำร
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรซอติก้ำ กำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
ของ ปตท. โดยโครงกำรหลัก ได้แก่ สถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซกลำงทำงบนบกและโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 นอกจำกนี้ยังมีกำร
ลงทุนในโครงกำร mLLDPE โครงกำร Olefins Reconfiguration และโครงกำรเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2  ของ PTTGC และ โครงกำร 
PPE และ PPC ของ IRPC  
 : เงินจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนช่ัวครำว จ ำนวน 52,838 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในเงินฝำกประจ ำ บัตรเงินฝำก 
และกองทุนส่วนบุคคล ของ PTTEP TOP และ ปตท. 

: เงินจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนระยะยำว รวมจ ำนวน 23,229 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ของ  ปตท. 
จ ำนวน 15,477 ล้ำนบำท  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินมีจ ำนวน 162,498 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
 : เงินจ่ำยช ำระคืนเงินกู้ระยะส้ัน ระยะยำว และกำรไถ่ถอนหุ้นกู้รวมจ ำนวน 114,914 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นกำรจ่ำย
ช ำระคืนเงินกู้และไถ่ถอนหุ้นกู้ของปตท. IRPC PTTGC และ GPSC  
 : เงินจ่ำยปันผลจ ำนวน 73,834 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นของ ปตท. PTTGC PTTEP TOP และ IRPC 
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 อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2559 2560 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.18 2.21 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.58 1.61 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 11.75 12.28 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 30.64 29.32 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 9.79 10.87 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 36.77 33.12 
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

   

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 14.79% 15.40% 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 7.54% 9.25% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.96% 17.09% 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 5.88% 8.27% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 11.70% 16.91% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 0.78 0.89 
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.52 0.42 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 9.23 11.01 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น     
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท/หุ้น 32.68 46.74 
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หมำยเหตุ:   
อัตรำส่วนสภำพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หำร หนี้สินหมุนเวียน 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด+เงินลงทุนช่ัวครำว+ลูกหนี้กำรค้ำ 

หำร หนี้สินหมนุเวียน  
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ = รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร หำร ลูกหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 หำร อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ = ต้นทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร หำร เจ้ำหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ = 360 หำร อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ 
อัตรำก ำไรขั้นต้น = ก ำไรขั้นต้น หำร รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
อัตรำก ำไรสุทธิ = ก ำไรสุทธิ หำร รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก ำไรสุทธิ หำร ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ = ก ำไรสุทธิ หำร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำก 
สินทรัพย์ถำวร 

= ก ำไรสุทธิ หำร สินทรัพย์ถำวรรวมเฉลี่ย 

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ = รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร หำร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น = หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย หำร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระ
ดอกเบี้ย 
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น                                           

= 
  
= 

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนนิงำน+ภำษีจ่ำยจำกกำรด ำเนนิงำน  หำร 
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรจัดหำเงิน 
ก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญั หำร จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยบคุคลภำยนอกในระหว่ำงงวด 
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ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
เศรษฐกิจโลกในปี 2561 มีแนวโน้มขยำยตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยจำกปี 2560 จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ คำดว่ำจะขยำยตัวเร่งขึ้น

จำกตลำดแรงงำนที่ เข้มแข็งและผลกระทบทำงบวกของกำรปฏิรูปภำษีโดยเฉพำะกำรตอบสนองของกำรลงทุนภำคธุรกิจ 
(investment response) ต่อกำรปรับลดภำษีเงินได้นิติบุคคล (corporate income tax) ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงิน
สกุลยูโรคำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำกกำรด ำเนินนโยบำยงบประมำณขำดดุลน้อยลงของรัฐบำล (less expansionary fiscal 
stance) ส ำหรับเศรษฐกิจจีน คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงภำยใต้กำรเดินหน้ำปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบำล โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมี
ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินเพื่อกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ (monetary policy normalization) นโยบำยปกป้องทำงกำรค้ำ 
(inward-looking policies) และปัญหำควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์และกำรก่อกำรร้ำย ทั้งนี้ IMF ณ เดือนมกรำคม 2561 คำดกำรณ์
ว่ำเศรษฐกิจโลกในปี 2561 จะขยำยตัวร้อยละ 3.9 

ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในปี 2561 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.3 ล้ำนบำร์เรลต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 99.1 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน
ตำมรำยงำนของ IEA ณ เดือนธันวำคม 2560 น ำโดยกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่และก ำลังพัฒนำ โดยเฉพำะจีนและอินเดีย ในขณะ
ที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคำดว่ำทรงตัวจำกปีก่อน ส ำหรับกำรผลิตน้ ำมันคำดว่ำปริมำณน้ ำมันดิบคงคลัง
จะเข้ำสู่ค่ำเฉลี่ย 5 ปี จำกมำตรกำรลดก ำลังกำรผลิตของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC อย่ำงต่อเนื่อง กำรควบคุมกำรผลิตของลิเบีย
และไนจีเรีย และปัญหำภูมิรัฐศำสตร์ในตะวันออกกลำง แต่ยังคงมีปัจจัยกดดันรำคำ คือ ปริมำณกำรผลิต shale oil ในสหรัฐฯ ที่
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตำมรำคำน้ ำมันดิบ ทั้งนี้ คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบดูไบในปี 2561 จะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมำณ 60-65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
บำร์เรล  

ค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2561 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับประมำณ 6-7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ตำมภำพรวม
ตลำดที่คำดว่ำจะทรงตัว 

รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมในปี 2561 คำดว่ำจะทรงตัวในระดับสูง โดยรำคำ HDPE มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นที่ระดับ 
1,255 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ตำมรำคำเอทิลีนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และจำกภำวะตลำดในจนีที่ยังตึงตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกมำตรกำร
ด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรห้ำมน ำเข้ำโพลีเมอร์ที่ผ่ำนกำรรีไซเคิล แม้ว่ำคลื่นลูกแรกของโรงงำนตั้งใหม่ในสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัย
กดดันรำคำในช่วงครึ่งหลังของปี ในขณะที่รำคำ PP คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,221 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส ำหรับรำคำ PX คำดว่ำจะ
เฉลี่ยอยู่ที่ 862 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน จำกควำมต้องกำรโพลีเอสเตอร์ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และกำรห้ำมน ำเข้ำ PET ที่ผ่ำนกำรรี
ไซเคิลของจีน แม้ว่ำผลผลิตจำกโรงงำนตั้งใหม่จะเป็นปัจจัยกดดันไม่ให้รำคำขึ้นสูงมำกนัก ในขณะที่รำคำ BZ คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 
922 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มขยำยตัวใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนส ำคัญจำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐ
โดยเฉพำะกำรลงทุนในโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซ่ึงจะช่วยดึงดูดให้เกิดกำร
ลงทุนภำคเอกชน กำรส่งออกสินค้ำคำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงจำกฐำนที่สูงในปีก่อน ในขณะที่จ ำนวนนักท่องเที่ยวคำดว่ำจะ
ขยำยตัวต่อเนื่องตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ในส่วนของกำรบริโภคภำคเอกชนคำดว่ำจะขยำยตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจำกรำยได้
ครัวเรือนที่ค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นและภำระหนีค้รัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเศรษฐกิจไทยยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินนโยบำย
กำรค้ำระหว่ำงประเทศและนโยบำยกำรเงินของประเทศพัฒนำแล้ว รวมทั้งควำมล่ำช้ำของกำรเบิกจ่ำยเงินภำครัฐ ทั้งนี้ สศค. ณ 
เดือนมกรำคม 2561 คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะขยำยตัวร้อยละ 4.0 
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ความคืบหน้าโครงการที่ส าคัญ 

โครงการ LNG:  

ปตท. มีแผนในกำรเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯในประเทศ โดยมีแผนกำรลงทุนระยะ
ยำว เพื่อขยำยโครงกำร LNG terminal ปัจจุบันเพื่อรองรับก๊ำซฯได้รวม 10 ล้ำนตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2560 และจะขยำยเป็น 11.5 
ล้ำนตันต่อปี โดยคำดว่ำแล้วเสร็จในปี 2562  และมีแผนลงทุนโครงกำรก่อสร้ำง LNG Terminal แห่งใหม่ที่รองรับควำมต้องกำร
ก๊ำซฯในอนำคต ทั้งนี้ปตท. มีกำรจัดหำ LNG ด้วยสัญญำระยะยำวเพิ่มเติมจำกสัญญำ Qatargas / Shell / BP และ Petronas ที่มีอยู่ 
ภำยในปี 2560 และปตท.มีแผนที่จะมี LNG contract ในสัญญำระยะยำวเป็นส่วนใหญ่ ของแผนกำรน ำเข้ำ LNG ทั้งหมด 

โครงการ LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 :  

- ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงโดยรวม 100% (ณ วันที่ 6 มิถุนำยน 2560) 

- ควำมสำมำรถในกำรแปรสภำพของเหลวเป็นก๊ำซฯ  ขนำดประมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี (เพิ่มจำก 5 ล้ำนตันต่อปี ในระยะที่ 1 

เป็น 10 ล้ำนตันต่อปี ในระยะที่ 2) 

- ขณะนี้ LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 พร้อมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัก๊าซฯ ในทะเล (Offshore Compressor) 

- ควำมคืบหน้ำโครงกำร 100% (ณ เดือนธันวำคม 2560)   

โครงการสถานีเพิม่ความดันก๊าซฯ กลางทางบนระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 (Midline  Compressor)  

- ควำมคืบหน้ำโครงกำร 100% (ณ เดือนธันวำคม 2560)   

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา   

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 1  

- กำรก่อสร้ำงวำงท่อและสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ แล้วเสร็จ ควำมยำวท่อประมำณ 111 กม. 

- Mechanical Completion เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 

- เริ่มด ำเนินกำร เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2560  

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 2  

- ผู้รับเหมำก่อสร้ำงอยู่ระหว่ำงกำรขุดและวำงท่อ และปรับพื้นที่สถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ SN8 

- ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำง 43.71% (ณ เดือนธันวำคม 2560)  

- ก ำหนดแล้วเสร็จปี 2561 

โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ บนระบบท่อส่งก๊าซฯ วังน้อย – แก่งคอย 
- EIA ผ่ำนควำมเห็นชอบ แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2559 

- ผู้รับเหมำได้เริ่มงำนตอกเสำเข็มแล้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนออกแบบทำงวิศวกรรม และงำนปรับสภำพพื้นที่โครงกำร 

- ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำง 58.35% (ณ เดือน ธันวำคม 2560)  

- ก ำหนดแล้วเสร็จปี 2562  
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ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรออกแบบและตรวจสอบเอกสำรด้ำนวิศวกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงด ำเนินกำรเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้ำง

ของสถำนีควบคุมก๊ำซฯในต ำแหน่งแนวท่อก๊ำซของโครงกำร 

- ควำมคืบหน้ำโครงกำร 24.82% (ณ เดือนธันวำคม 2560) 

- ก ำหนดแล้วเสร็จปี 2564 

ระบบท่อสง่ก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรนอ้ย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต ้

- ควำมคืบหน้ำในส่วนงำนจัดหำท่อก๊ำซฯประมำณ 45% 

- โดยส่วนงำนกำรก่อสร้ำงท่อก๊ำซฯระยะที่ 1 ได้เริ่มงำนด้ำนกำรออกแบบวิศวกรรม และส ำรวจพื้นที่ 

- ในขณะที่ส่วนงำนก่อสร้ำงท่อก๊ำซฯระยะที่ 2 อยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรจัดหำผู้รับเหมำก่อสร้ำงท่อก๊ำซระยะที่ 2 

- ก ำหนดแล้วเสร็จปี 2564 

แผนงาน NGV 

ปตท. มีนโยบำยเน้นกำรขำยก๊ำซฯแบบ Wholesale และส่งเสริมภำคเอกชนในกำรลงทุนสถำนีบริกำร 

สรุปแผนซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ ประจ าปี 2561 

- โรงแยกก๊ำซหน่วยที่ 2 

o ลดก ำลังกำรผลิตเพื่อซ่อมบ ำรุง ช่วง มี.ค. 2561 (Shutdown 16 วัน) 

o โรงแยกก๊ำซอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 40% (16 วัน เนื่องจำก GSP2 shutdown) 

- โรงแยกก๊ำซหน่วยที่ 3 

o ลดก ำลังกำรผลิตเพื่อซ่อมบ ำรุงช่วง ก.ย. – ต.ค. 2561 (Shutdown 18 วัน) 

o โรงแยกก๊ำซอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 60% (18 วัน เนื่องจ ำก GSP3 shutdown) 

- โรงแยกก๊ำซหน่วยที่ 6 

o ลดก ำลังกำรผลิตลง 40% ช่วง ก.ย. 2561 (Turndown 10 วัน) 
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14.2 ภาระการให้ความสนบัสนนุทางการเงินแกบ่รษิัทในเครือ  

 ณ 31 ธันวำคม 2560 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  16.911    -   -   -   16.91  
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) บำท  1,250.00   580.00   -   -   -  

รวม เหรียญสหรัฐ 16.91  - -    -    16.91 
บำท       1,250.00  580.00  -    -    -    

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG) บำท 55,527.002  19,034.00  -   -  22,593.00 
บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกดั (PTTOR) บำท 4,857.813 4,231.11  -   -   -  
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) เหรียญสหรัฐ 1,035.004 680.33 - - 43.04 
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) เหรียญสหรัฐ  11.50   9.20   -     -   -  
PTT (Lao) Co. Ltd. บำท  382.00  243.50  -   -  -   
PTT Green Energy Pte Ltd. (PTTGE) เหรียญสหรัฐ 159.43  13.19   -   -  -    

PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) เหรียญสหรัฐ 92.755 92.75 - - - 

PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT) เหรียญสหรัฐ 40.006 - - - 40.00 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 1,338.68  795.47 -    -    83.04 

บำท 60,766.81 23,508.61 -    -    22,593.00 

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 1,355.59 795.47   99.95 

บำท 62,016.81 24,088.61 -    -    22,593.00 
/1 ตำมหนังสือ Construction Cost Undertaking ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะผู้ถือ
หุ้นต้องให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได้ (วงเงิน 
16.91 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯเป็นตัวเลขประมำณกำร)  
/2 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTLNG ลงวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2556 สัญญำแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญำเงินกู้ยืมเงินคร้ังท่ี 1 
ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2558 วงเงินกู้ 20,797 ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้นฉบับเดิม สัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น ลงวันท่ี 28 มีนำคม 2557 สัญญำ
แก้ไขเพิม่เติมสัญญำเงินกู้ยืมเงินคร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2558 วงเงินกู้ 14,980 ล้ำนบำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงและด ำเนินโครงกำร LNG Receiving 
Terminal ระยะท่ี 2 สัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น ลงวันท่ี 13 มีนำคม 2560 วงเงินกู้ 500 ล้ำนบำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงและด ำเนินกำรโครงกำรขยำย
ก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal ขนำด 1.5 ล้ำนตัน และสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น ลงวันท่ี 5 มิถุนำยน 2560 วงเงินกู้ 19,250 ล้ำนบำท เพื่อ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงและด ำเนินกำรโครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง  
/3 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTOR ลงวันท่ี 18 กรกฎำคม 2557 วงเงินกู้ 3,057.81 ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืนเงินกู้ตำม
สัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้นฉบับเดิม และตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น ลงวันท่ี 21 มีนำคม 2560 วงเงินกู้ 1,800 ล้ำนบำท เพื่อรองรับแผนกำรลงทุนของบริษัท โดยท้ังน้ี
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด (PTTRB) ได้มีกำรเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (PTTOR) ในปี 2560 
/4 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. บริษัท PTTER ลงวันท่ี 24 สิงหำคม 2555 วงเงิน 1,035 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อน ำไปใช้ซ้ือหุ้น SAR 
ตำมค ำเสนอซ้ือหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำธุรกรรม และเพื่อใช้เป็นดอกเบ้ียจ่ำยจำกสัญญำกู้ยืมเงินฉบับน้ี  
/5 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุน้ (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTRTC ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2560 วงเงินกู้ 92.75 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เงินกู้ต่อไป
ยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
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/6 ตำมสัญญำ Sponsor Support Agreement ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTT ลงวันท่ี 25 กันยำยน 2558 วงเงิน 40 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สนับสนุนทำงกำรเงินแก่
บริษัท PTTT เพื่อเป็นหลักประกันตำมสัญญำส ำหรับกำรจัดหำเงินกู้จำกธนำคำรพำณิชย์ 
 

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 2561-2565) เป็นเงินรวมประมำณ 341,962 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียด
ประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  

                     หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ  2561 2562 2563 2564 2565 รวม 
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 3,854 2,463 1,759 1,676 1,040 10,792 
ธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 26,049 17,841 5,819 6,437 755 56,901 
ธุรกิจน้ ำมันและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 12,169 71 6 6 6 12,258 
ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น 21,033 4 4 4 5 21,050 
ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ 7,038 3,532 4,142 4,259 3,789 22,760 
กำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่ ปตท.
ถือหุ้น 100 

176,470 21,969 10,771 8,987 4 218,201 

รวม  246,613 45,880 22,501 21,369 5,599 341,962 

คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติแผนกำรลงทุนใน 5 ปี (ปี 2561-2565) ทั้งนี้ กำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นกำร
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และธุรกิจน้ ำมัน อำทิ ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำรขยำยขีดควำมสำมำรถน ำเข้ำก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว (LNG) พัฒนำสถำนีบริกำรและธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพในกำรรองรับกำรด ำเนินงำนในระยะยำว 

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) 
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



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่21 

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 ซ่ึงก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้เมื่อต้นปี 2550 

- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกแหล่งอำทิตย์ไปยังแท่นพักท่อ 
พีอำร์พี เป็นระยะทำง 200 กิโลเมตร โครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อต้นปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว จำกระยองเพื่อเชื่อมกับระบบท่อคู่ขนำนบนบก
ที่สถำนีเพิ่มควำมดันบำงปะกง เป็นระยะทำงรวม 110 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้
ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกแหล่งเจดีเอไปยังแหล่งอำทิตย์ เป็น
ระยะทำง 95 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงปลำยปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 20  นิ้ว  จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ของบริษัท TTM 
อ ำเภอจะนะ  ไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำ  เป็นระยะประมำณ 8  กิโลเมตร  ซ่ึงโครงกำรแล้ว
เสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงส้ินปี 2550 
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 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 ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงปลำยปี 
2558 

โครงการในระยะท่ี 3 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันตก เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรส่ง         
ก๊ำซธรรมชำติระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝั่งตะวันตก ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงกลำงปี 
2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกชำยแดนไทยสหภำพพม่ำ ไปยังอ ำเภอ 
ทองผำภูมิ  จังหวัดกำญจนบุรี  เป็นระยะประมำณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วง
กลำงปี 2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกอ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปยัง
จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นระยะประมำณ 160 กิโลเมตร โดยโครงกำรนี้แบ่งกำรก่อสร้ำงออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 
เป็นกำรวำงท่อจำกอ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ไปอ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นระยะทำงประมำณ 112 
กิโลเมตร ซ่ึงในส่วนนี้โครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (Mechanical completion) เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2559 และได้เริ่ม
ด ำเนินกำรทดสอบระบบ (Commissioning) เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560 ส ำหรับระยะที่ 2 เป็นกำรวำงท่อจำกอ ำเภอ
เมือง จังหวัดนครรำชสีมำไปบริเวณนิคมอุตสำหกรรมสุรนำรี เป็นระยะทำงประมำณ 48 กิโลเมตร โดยคำดว่ำจะแล้ว
เสร็จในปี 2561  

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 28  นิ้ว  จำกอ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
ไปยังจังหวัดนครสวรรค์  เป็นระยะประมำณ 210  กิโลเมตร  ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วง
ปลำยปี 2558  

 โครงกำรติดตั้งสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (Onshore #4 
Midline Compressor) เพื่อเพิ่มก ำลังกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 ด ำเนินกำรเมื่อ
ปลำยปี 2560 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยผสม (Mixing) ก๊ำซธรรมชำติที่สถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วังน้อย 6  (RA#6) บน
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วังน้อย เพื่อควบคุมคุณภำพก๊ำซธรรมชำติที่จัดหำจำกฝั่งตะวันออก (อ่ำวไทย 
และ ก๊ำซธรรมชำติเหลว) และฝั่งตะวันตก (สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์) ที่จะจัดส่งให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มต่ำงๆ  
ให้มีคุณภำพที่เหมำะสม ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2557 

 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอ่เชื่อมในทะเล 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 18  นิ้ว จำกแหล่งผลิตอำทิตย์เหนือส่วนเพิ่ม มำยังระบบท่อส่ง       
ก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 40 กิโลเมตร ซ่ึงโครงกำรดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อปลำยปี 2551 
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 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 ระยะท่ี 1 

 โครงกำรกำรปรับปรุงแท่นผลิต อุปกรณ์ และ ระบบท่อ เพื่อรองรับกำรส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่ โรงไฟฟ้ำขนอมใหม่
คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2561 

 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 

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 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่24 

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 มีมติเหน็ชอบ 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) 
 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 5 (เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2559) 
 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี-วังน้อย ที่ 6 (RA#6) ไป 

จังหวัดรำชบุรี (เห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2559) 
 
14.4.2 โครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการจัดหา/น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Facilities)  
 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2550 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
4 มิถุนำยน 2550 ซ่ึงเห็นชอบแผนจัดหำก๊ำซธรรมชำติระยะยำวของประเทศ และเห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำร LNG Receiving 
Terminal (โครงกำร Map Ta Phut LNG Terminal) โดยมอบหมำยให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร ทั้งนี้
โครงกำรนี้ได้มีกำรแบ่งขอบเขตของโครงกำรออกเป็น 2 ระยะ ซ่ึง กพช. ได้เห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรในระยะที่  1 ซ่ึง
ประกอบด้วย ท่ำเทียบเรือขนำดรับเรือ LNG สูงสุด 264,000 ลบ. เมตร จ ำนวน 1 ท่ำ   ถังกักเก็บ LNG ขนำด 160,000 ลบ.เมตร 
จ ำนวน 2 ถัง  และ หน่วยแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) จำกของเหลวเป็นก๊ำซ ที่มกี ำลังกำรแปรสภำพ 5 ล้ำนตันต่อปี โดย
โครงกำรในระยะที่ 1 นี้แล้วเสร็จและเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2554 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่25 

 ต่อมำเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2555 ครม. มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2555 ซ่ึงเห็นชอบแผนกำรจัดหำ 
ก๊ำซธรรมชำติระยะยำว (พ.ศ. 2555 - 2573) รวมถึงเห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำร LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2 (โครงกำร 
Map Ta Phut LNG Terminal ระยะที่ 2) โดยมอบหมำยให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร โดยโครงกำรใน
ระยะที่ 2 นี้ประกอบด้วย ท่ำเทียบเรือขนำดรับเรือ LNG สูงสุด 264,000 ลบ. เมตร จ ำนวน 1 ท่ำ  (เมื่อรวมระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 
จะมีท่ำเทียบเรือรวม 2 ท่ำ)  ถังกักเก็บ LNG ขนำด 160,000 ลบ.เมตร จ ำนวน 2 ถัง (เมื่อรวมระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จะมีถังกักเก็บ 
LNG ขนำด 160,000 ลบ.เมตร รวม 4 ถัง) และ หน่วยแปรสภำพ LNG จำกของเหลวเป็นก๊ำซ ที่มีก ำลังกำรแปรสภำพ 5 ล้ำนตันต่อ
ปี (เมื่อรวมระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 จะมีควำมสำมำรถในกำรแปรสภำพ LNG รวมที่ 10 ล้ำนตันต่อปี) ก ำหนดแล้วเสร็จและเริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2560   
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 ครม. มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2559 ซ่ึง กพช. มีมติเห็นชอบให้
ด ำเนินโครงกำร ในส่วนของโครงกำรลงทุนในส่วนที่ 2 โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรจัดหำ/น ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG 
Receiving Facilities) ตำมแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติเพื่อควำมมั่นคง โดยมอบหมำยให้ ปตท. หรือ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท. มอบหมำย เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 2 โครงกำร ซ่ึงประกอบไปด้วย  

 โครงกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ของ Map Ta Phut LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้ำนตันต่อปี [T-1 ext.]
คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2562 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง [T-2] เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ในปริมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี 
คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2565 ทั้งนี้ส ำหรับโครงกำรนี้ กพช. มอบหมำยให้ ปตท. ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
เพื่อเตรียมควำมพร้อมของฐำนรำกทั้งหมดให้มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG จำกของเหลว
เป็นก๊ำซเพิ่มได้อีก 2.5 ล้ำนตัน (รวมก ำลังกำรแปรสภำพ LNG สูงสุดเป็น 7.5 ล้ำนตัน/ปี) เพื่อรองรับควำมเส่ียงของ
กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของประเทศ  

อนึ่ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG 
ของ Map Ta Phut LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้ำนตันต่อปี  [T-1 ext.] และ โครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่          
จ.ระยอง [T-2] เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ในปริมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี โดยมอบหมำยให้บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด เป็นผู้ด ำเนิน
โครงกำร ต่อมำเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบให้ทบทวนประมำณกำรควำมต้องกำรกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ
ตำมแผนบริหำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติ พ.ศ. 2558 - 2579 (แผน Gas Plan 2015) พร้อมเห็นชอบขยำยให้ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำร
แปรสภำพ LNG ของโครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง [T-2] ที่มอบหมำยให้ ปตท. ด ำเนินโครงกำร ให้
สำมำรถรองรับกำรน ำเข้ำ LNG สูงสุดเพิ่มขึ้นจำก 5 ล้ำนตันต่อปี เป็น 7.5 ล้ำนตันต่อปี ก ำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 
 
14.4.3       โครงการพัฒนาสถานบีริการน้ ามันและธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศ 

 ขยำยสถำนีบริกำรน้ ำมันใหค้รอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ พัฒนำสถำนีบริกำรรูปแบบใหม่ เพื่อให้เหมำะสมกับกำร
ขยำยเครือข่ำยในพืน้ที่เขตเมือง ถนนสำยรองในต่ำงจังหวัด และครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้ทุกกลุ่มซ่ึงมีควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคและเงื่อนไขทำงธุรกิจทีแ่ตกต่ำงไปจำกสถำนีบริกำรรูปแบบเดิมในปัจจบุัน เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำร
ด ำเนินธรุกิจโดยมีจ ำนวนสถำนบีริกำรรวมประมำณ 2,500 แห่ง ภำยใน 5 ป ี

- ขยำยธุรกิจ Café Amazon ทั้งในและนอกสถำนีบริกำร จ ำนวนสำขำรวมประมำณ 4,000 แห่ง ภำยใน 5 ปี พร้อมทั้งต่อ

ยอดธุรกิจ Café Amazon ตั้งแต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำโดยมีกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงคั่วกำแฟ พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น 

Healthy drink ผงผสมเครื่องดื่ม และเบเกอรี่แห้ง รวมถึงกำรสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

ด ำเนินงำน 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่26 

- บริหำร Retail brand port เช่น Texas chicken ฮ่ัวเซงฮง ฯลฯ โดยขยำยสำขำในพื้นที่ที่มีศักยภำพ และสรรหำ Retail brand 

ใหม่ๆ เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้แนวคิดที่ ปตท. เป็นเจ้ำของแบรนด์เอง หรือ ปตท. ได้รับสิทธิเป็น Master Franchise  

- ต่อยอดขีดควำมสำมำรถ และทักษะกำรบริหำรพื้นที่ให้เช่ำภำยในสถำนีบริกำรน้ ำมัน สู่กำรบริหำรพื้นที่ให้เช่ำนอกสถำนี

บริกำร เช่น จุดแวะพักระหว่ำงกำรเดินทำง (Rest Area) ตำมแนวถนนทำงหลวงที่จะก่อสร้ำงใหม่  และโรงแรมรำคำ

ประหยัด (Budget Hotel)  

- พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเครำะห์เชิงลึก (Smart Analytics with Big Data) เพื่อใช้ในกำรวำงแผนธุรกิจและสร้ำง 

Business Model ใหม่ รวมทั้งสรรหำ Partner ธุรกิจรำยใหม่ เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้บริโภค  

- สร้ำงจุดชำร์จแบตเตอรี่รถยนต์ EV ในสถำนีบริกำร เพิ่มขึ้นเป็น 20 แห่ง รวมทั้งท ำกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมใน

กำรท ำธุรกิจใน EV Business Value Chain 

ขยำยธุรกิจน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีกไปยังต่ำงประเทศ 

- ขยำยสถำนีบริกำรน้ ำมันในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชำ ลำว และเมียนมำร์ ให้มีจ ำนวนสำขำรวม ประมำณ 600 แห่ง 

ภำยใน 5 ปี  

- ขยำยธุรกิจ Non-Oil ได้แก่ ร้ำนกำแฟ Café Amazon ด้วยรูปแบบ Master Franchise ในประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชำ ลำว 

เมียนมำร์ และอื่นๆ เพื่อขยำยเครือข่ำยสู่ตลำดโลก โดยมีจ ำนวนสำขำรวมประมำณ 700 แห่ง ภำยใน 5 ปี รวมถึง ร้ำน

สะดวกซ้ือ Jiffy ในประเทศลำว กัมพูชำ และฟิลิปปินส์ ให้มี จ ำนวนสำขำรวมประมำณ 190 แห่ง ภำยใน 5 ปี 

- กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน โดยเน้นตลำดประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศที่มีศักยภำพอ่ืนๆเพื่อก้ำวสู่ตลำดโลก ด้วย

กำรท ำ Global sourcing เพิ่มฐำนกำรผลิตในต่ำงประเทศ และกำรสร้ำงกำรยอมรับจำกผู้ผลิต OEM ต่ำงๆที่มีปริมำณควำม

ต้องกำรใช้สูง 
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ส่วนท่ี 5 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง  บริษัทขอรับรอง

ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีไดแ้สดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนนิงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษ ัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สำระส ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบัตติำมระบบดังกล่ำว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 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  

 
 
 
 
 
 
 
  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 1 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิยสวัสดิ์   
อัมระนันทน์  
 
 กรรมการอิสระ 
   (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 
 1 กรกฎาคม  
   2557,  
  11 เมษายน 
 2559 
  (ต่อวาระ)) 
 ประธาน 
   กรรมการ 
   (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
   เมื่อวันที่ 4 
   กรกฎาคม  
   2557) 

64 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), Ethical Leadership Program (ELP) 
(7/2017)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 

 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการ
รัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มถิุนายน 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)  
  สัมมนา Chairman Forum "Corporate Governance 
VS Corporate Performance: Duty or Choice?” จัดโดย 
IOD ( 13 พฤษภาคม 2559)  
  สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the 
Board และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อน
องค์กร ตามร่าง พรบ. การพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... และหลักการบริหาร
กิจการที่ดี  (17 ตุลาคม 2559) 
 Board Briefing ปตท. 
 สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy 
System : Recent Development and Implications” จัด
ขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 
 

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 โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
            - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 กรรมการ มูลนิธิหัวใจแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
   
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 2 
 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

ศาสตราจารย์
พิเศษ ดร. กิตติ
พงษ์  กิตยารักษ์  
 

 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ
 วันที่ 1 
 กรกฎาคม 
 2557,  28 
เมษายน 2560 
(ต่อวาระ))  

 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ
 วันที่ 5 
 กรกฎาคม 
 2557)   

 เปลี่ยนแปลง 
 ต าแหน่งเป็น 
 ประธาน 
 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง เมื่อ 
 วันที 4 
 กันยายน  
 2557) 

 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรนิยม)  
   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.) Stanford 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.)  (5 มถิุนายน 2558) 
 สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของส านักงานคณะกรรมการ 

2548 - 2551 รองปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2551 - 2557 ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2557 - 2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2558 – ปัจจุบัน   ผู้อ านวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ
ไทย (องค์การมหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 3 
 

 

 

 

    นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559) 
 สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 
 Board Briefing ปตท. 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย 
 จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
- ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- กรรมการเนติบัณฑิตยสภา 
- นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
- อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
- กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
- กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF) 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 4 
 

   

  

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลอากาศโท  
บุญสืบ  ประสิทธิ ์
  

 กรรมการอิสระ 

 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4 
 กันยายน  
 2557, 28 
เมษายน 2560 
(ต่อวาระ)) 
 กรรมการ  
    สรรหา 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4 
 กันยายน  
 2557) 
 เปลี่ยนแปลง 
ต าแหน่งเป็น 
ประธาน
กรรมการ 
สรรหา  

    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที ่18 
 พฤศจิกายน 
 2559) 
กรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
19 สิงหาคม 
2559) 
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ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
•  โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 13 
•  โรงเรียนนายเรืออากาศ  รุ่นที่ 20 
•  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 
อากาศยาน  Hochschule der Bundeswehr Muenchen  
(มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน) 

•  โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  รุ่นที่ 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),  Ethical 
Leadership Program (ELP) (7/2017)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•  หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่น 8 ปี 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

•   การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  ครั้งที ่5 
หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private 
Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) 

•  สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหง่ชาติ” 
(13 กรกฎาคม 2558) 

•  Board Briefing ปตท. 
 

1 ตุลาคม 2551 -  
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/ประธานกรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 5 
 

   

                                     

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายบุญทักษ์  
หวังเจริญ* 
 
 กรรมการ 
   อิสระ (ได้รับ  
 การแต่งตั้ง
 เมื่อ วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560) 

 ประธาน 
    กรรมการ 
 ก าหนด
ค่าตอบแทน  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 20 มีนาคม 
 2560) 

*ลาออกมีผลตั้งแต่ 
31 ธันวาคม 2560 
 

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
•   MBA (Finance and International Business),  
New York University, USA 
 
 
ประวัติการอบรม 
•  หลักสูตร Director Accreditation Program  
    (DAP 2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
•   สัมมนา เรื่อง “ระบบค่าตอบแทนกรรมการและ 
   ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ”  ส านักงาน 
   คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
•  Board Briefing ปตท. 
 
 

 

2542-2550 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ก.ค. 2551 – 31 ธ.ค. 
2560 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการสินเชื่อ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทย (จ ากัด) มหาชน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 –– 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
              –– 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 6 
 

  
 
                              

ชือ่ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลเอก ฉัตรเฉลิม   
เฉลิมสุข 
 
 กรรมการ 
   อิสระ (ได้รับ  
 การแต่งตั้ง
 เมื่อ วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557, 11 เมษายน  
   2559 
   (ต่อวาระ)) 

 

 ประธาน 
    กรรมการ 
 ก ากับดูแล
 กิจการที่ดี  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4  กันยายน  
 2557) 
 

62 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  โรงเรียน 
    นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
•  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)   
    โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 
ประวัติการอบรม 
•  หลักสูตร Director Accreditation Program  
    (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
•  สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของ 
    กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของส านักงานคณะกรรมการ 
    นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559) 
•  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) 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ประธานกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย  
 ผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรี 
 

 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 7 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

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) 
กรรมการผู้มี 
อ านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
24 กรกฎาคม  
2558) 
    

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

•  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
(พัฒนาการเศรษฐกิจ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์   

ประวัติการอบรม 
•  หลักสูตร  Director Certification Program (DCP 
109/2008), Audit Committee Program (ACP 
39/2012),  Ethical Leadership Program (ELP) 
(7/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    

•  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า   

•  หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCoT) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า   

 หลักสูตร “4 ภารกิจหลกัของผู้น า (The 4 Imperatives 
of Great Leaders)” ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน  

 หลักสูตร “Cross-Border Infrastructure in a Market 
Economy” กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18 สถาบัน   
วิทยาการตลาดทุน 

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่น 3  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

•  สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) (30 
กันยายน 2559) 

•  สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the 
Board และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อน

2550 - 2553 ทีป่รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2553 - 2559 รองเลขาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 
สิรินธรและ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินทรในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
       - 
 กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
      -  
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 8 
 

                             

องค์กรตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... และหลักการบริหาร
กิจการที่ดี”  (17 ตุลาคม 2559) 

• Board Briefing ปตท. 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 9 
 

 

ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

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)  

59 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),  Financial Statements for Directors     
  (FSD29/2015) 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 ป ี2549 - 2550  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 Leaders in Development Program-Managing 
 Political & Economic Reform, Kennedy School of 
 Government, Harvard University, Boston, USA 
 ปี 2551 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย ์
 (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 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 
2558) 

  สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 
2016, IOD (17 พฤศจกิายน 2558) 

  Board Briefing, ปตท. 
 สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy 
System : Recent Development and Implications” จัด
ขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

กันยายน 2555 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ตุลาคม 2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 

ตุลาคม 2556  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ตุลาคม 2558   อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
ตุลาคม 2559  อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

ตุลาคม  2560 – ปจัจุบัน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิชัย   
อัศรัสกร  
 

 กรรมการ 
 อิสระ 

    (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557; 28  
   เมษายน 2560  
    (ต่อวาระ)) 

 กรรมการ 
    ตรวจสอบ  

 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557)  

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร,์ New South Wales University,  
     Australia 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP 212/2015)  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสงู (วตท.)  รุ่นที ่12   
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วม 
เอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที ่22 วิทยาลัย 
ป้องกันราชอาณาจกัร 

 การประชมุระดบัชาต ิว่าด้วยการสร้างแนวร่วม 
ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
ครั้งที ่5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
Public-Private Collaboration (16 ตลุาคม 2557) 

 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าทีก่รรมการรัฐวิสาหกจิ  
    ของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  
    (สคร.) (5 มิถนุายน 2558) 
 สัมมนา Re-energizing Growth  through Better  
    Governance สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) (18 มิถุนายน 2558) 
 สัมมนา “แนวทางการจัดตัง้บรรษทัวิสาหกิจ 

แหง่ชาต”ิ (13 กรกฎาคม 2558) 
 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสงูด้านวิทยาการพลังงาน  
 (วพน.) รุ่น 7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลงังาน 
 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” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. และ 
IOD (28 ตลุาคม 2558) 

 สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขบัเคลื่อนองค์กร   ตามร่าง 
พรบ. การพัฒนาการก ากับดแูลและบรหิารรัฐวิสาหกจิ  
พ.ศ. ....... และหลกัการบรหิารกจิการที่ดี  (17 ตลุาคม 2559) 

 Board Briefing ปตท. 
 สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System 
: Recent Development and Implications” จดัขึ้นโดยสถาบัน
ปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย (PTIT) 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 

2554 - ตุลาคม 2557 เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน  
(ประเทศไทย) 

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ   องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

มีนาคม 2556- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย   หอการค้าไทย 

2557-2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
(กนส.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2558-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(คตช.) 

2559-ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
           –– 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการบริหาร  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) 
• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 11 
 

                          

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายธรณ์ ธ ารง
นาวาสวัสดิ์ 

 กรรมการอิสระ 

 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 
 2559) 
 กรรมการ  
    สรรหา 

 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 
 2559) 
 กรรมการก ากับ
ดูแลกจิการที่ดี
 (ไดร้ับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 
 2559) 
 

 
  

51 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จาก
มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ประเทศออสเตรเลีย 

 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
   (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน  
    
 หลกัสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide  
     (ACPG) Direct Accreditation Program (DAP)  
    สมาคมส่งเสริมสถาบันรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     (อยู่ระหว่างอบรม) 
 สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy  
    System : Recent Development and Implications”  
    จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  
    (PTIT) 
 

6 ตุลาคม 2557 – 6 
กันยายน 2558 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ  

ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 

กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 

กรรมาธิการปฏิรูปพลังงานและกรรมาธิการกิจการ
ของสภาปฏิรูป (วิปสภา) 

 

ปัจจุบัน   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์  คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
     และชายฝ่ังแหง่ชาติ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและ 
     ชายฝ่ัง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 12 
 

           

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมศักดิ์  
โชติรัตนะศิริ  
 

 กรรมการ 
   อิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที 22  
   เมษายน  
 2558; 28 
เมษายน 2560 
(ต่อวาระ))  

 กรรมการ 
   ก าหนด
 ค่าตอบแทน 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที 18    
   พฤศจิกายน
 2559)  

 
 
 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  
    ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
    บริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 113/2009), Audit Committee Program  
   (ACP  33/2011), Successful Formulation &  
   Execution of Strategy (SFE  30/2017)(อยูร่ะหว่าง
 การอบรม) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)    
  หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
    วปอ.) ป ี2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  หลกัสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
   (บ.ย.ส.) รุ่นที ่14 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาล 
    ยุติธรรม 
  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. 
 หลักสูตรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่น 
   ที ่4 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 
 

2552-2553 ที่ปรึกษา ส านักงบประมาณ สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

2553 -2556  รองผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณ 
2556 – 30 ก.ย.2560 ผู้อ านวยการ ส านักงบประมาณ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ/ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
                         – 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 13 
 

  

    

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมชัย  
สัจจพงษ ์  
 กรรมการ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที  1  
   พฤศจิกายน  
   2558 ;  
  11 เมษายน  
   2559 
 (ต่อวาระ)) 
 กรรมการ 
 ก าหนด
 ค่าตอบแทน 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที  1  
    พฤศจิกายน  
    2558) 
 
 

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Ohio State University 
 USA 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Ohio State Universit 
 USA 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP 

75/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)   

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์ รุ่นที่  
    44/2548 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 (วตท.) รุ่นที่ 2 ป ี2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 ปี 2550-2551 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
 (TEPCoT) รุน่ที่ 2/2552 สถาบันวิทยาการการค้า 
 หลักสูตร การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
 (PDI) ป ี2554 สถาบันพระปกเกล้า  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
 (วพน.) รุ่นที่ 3 ป ี2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน  
 สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
(30 กันยายน 2559) 

 
 

2552 - 2553 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  
2553-2554           ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง  

2554 - 2557 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั  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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายดอน   
วสันตพฤกษ์  
 
 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที 26 
 กรกฎาคม 
 2557, 
   11 เมษายน  
   2559 (ต่อวาระ)) 

  

 กรรมการ 
 ก ากับดูแล 
 กิจการที่ดี  
 (ได้รับการ
 แต่งตั้ง  
 เมื่อวันที่ 4  
 กันยายน  
 2557) 

กรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
19 สิงหาคม 
2559) 

59 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) สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 
 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม 
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) 
 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 ตลุาคม  
   2558) 
  สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the 

Board และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อน
องค์กร  ตามร่าง พรบ. การพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... และหลักการบริหาร
กิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559) 

 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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมคิด เลิศ
ไพฑูรย ์ 
 

 กรรมการ
อิสระ 
(ได้รับการ
แต่งตั้ง  
เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560)  

 

 กรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
(ได้รับการ
แต่งตั้ง  
เมื่อวันที 20 
มีนาคม 2560)  

 

 
 
 

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (D.E.A. de droit public 
interne), Paris II, FRANCE ประเทศฝรั่งเศส 
 ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Doctorat en droit), 
Paris II, FRANCE ประเทศฝรั่งเศส 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา 
 ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 
 สถาบัน II AP ประเทศฝรั่งเศส  
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่น 10  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2553- 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
   -  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
- 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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายธรรมยศ  
ศรีช่วย  
 

 กรรมการ 
(ได้รับการ
แต่งตั้ง  
เมื่อวันที 15 
ธันวาคม 2559; 
28 เมษายน 2560 
(ต่อวาระ))  

 

 กรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
(ได้รับการ
แต่งตั้ง  
เมื่อวันที 15 
ธันวาคม 2559)  

 

 
 
 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้าก าลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Corporate Governance for Executives  
   Program (CGE 5 / 2015),  Director Certification  
   Program (DCP) (239/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสงูรุ่นที่ 1  
   กระทรวงพลังงาน 
หลักสูตรเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกัน 
    ประเทศ รุ่นที่ 47 กองบัญชาการทหารสูงสุด 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผู้น าทีม่ีวิสัยทัศน์และ 
   คุณธรรม (นบส.)”  รุ่นที่ 56ส านักงานคณะกรรมการ 
   ข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 

2550 - 2557 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

1 ต.ค. 2557 – ก.ย.  
2559 

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

ต.ค. 2559 – 30 ก.ย.
2560 

รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

1 ต.ค.2560 – ปัจจุบัน  ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
  - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล 
 
 กรรมการอิสระ 
   (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 
    วันที่ 18 มกราคม  
   2561) 

52 ไม่มี ไม่ม ี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)  
   (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท Master of Engineering (Civil  
   Engineering) University of Tokyo 
 ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil  
     Engineering) University of Tokyo 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)  

 2546 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรม
โยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559-ปัจจุบัน คณบด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2560-ปัจจุบัน กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
 
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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร์ 
วงศ์วานิช 
 
 กรรมการ และ 
   เลขานุการ 
   คณะกรรมการ 
   (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 10  
     กันยายน 
 2558)  
 กรรมการผู้มี
 อ านาจลงนาม 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ปตท.  
    จ ากัด  
    (มหาชน) 
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 10  
     กันยายน 
 2558) 
 

59 0.000875 
(ตนเอง 
0.000875; 

 คู่สมรส 0 ) 
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)   
(เกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท M.S. (Chemical Engineering) Rice  
University,  USA 

 ปริญญาโท M.S. (Petroleum Engineering) University 
of Houston,  USA 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 
ประวัติการอบรม 
•  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 21/2002), 

Financial Statements for Directors (FSD 6/2009), Role of  
the Compensation Committee (RCC 13/2011),  Anti-
Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015), Ethical 
Leadership Program (ELP 7/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  โครงการอบรมผู้น าสากล (Program for Global Leadership : 
PGL) รุ่นที่ 3, Harvard Business School, USA  

•  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.)  
รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า 

•  Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6  สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 

•  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน   
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

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

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

•  หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7  
สถาบันพระปกเกล้า   

•  สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

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/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
    บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
•  กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
•  กรรมการ/ ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
•  นายกสมาคมนิสิตเก่า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) (วาระปี 2558-2560) 
• ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการ 
    พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (กพข.)  
•  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) 
•  กรรมการมูลนิธิพลงัสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ 
•  ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน TMA (TMA Center for Competitiveness)  
   สมาคมการจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 
•  กรรมการ Board of Trustees สมาคมจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 
•  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงาน 
   พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
•  กรรมการ มลูนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบรท์) และมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 
   ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
•  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
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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) จัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ IOD 

•  สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 2016, IOD 
(17 พฤศจิกายน 2558) 

•  สัมมนาการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
(สคร.) (30 กันยายน 2559) 

•  สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board  
และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร   
ตามร่าง พรบ. การพัฒนาการก ากับดูแลและบรหิาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... และหลักการบริหารกิจการที่ดี   
(17 ตุลาคม 2559) 

•  Board Briefing ปตท. 
•  สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System : 
Recent Development and Implications” จัดขึ้นโดยสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

 
 

 
 

•  ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน 
   และงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.) 
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเฉลมิพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี 
•  กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (วาระปี 2560 - 2562) 
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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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน์ 
เอื้อนฤมิต 
 
 ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซ
ธรรมชาติ 
 (ได้รับการ
 แต่งตั้งเมื่อ  
 1 ต.ค. 2559)
  

55 
 
 
 
 
 

0.000543 
(ตนเอง 

0.000543;  
คู่สมรส 0) 

 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมไฟฟ้า)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปรญิญาโท Master of Business Administration,  
 with emphasis in Financial Management,  
     Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Directors Certification Program  
 ( DCP 8/2001), Directors Certification Program 
     Update (DCPU 5/2015),  Audit Committee Program    
    (ACP 38/2012), Ethical Leadership Program  
    (ELP 7/2017) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD)    
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
 Advance Management Programme, INSEAD  
    Business School, Fontainebleau, France  
 Advanced Management Program, Harvard    
    Business School, USA 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
 (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงาน 
 ศาลยุติธรรม 
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสงู รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร(สวปอ.มส.)  วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร 
 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1  
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ 
    อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบัน 
    วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง 
    ในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
   (ปปร.) รุ่นที ่20 สถาบันพระปกเกล้า   

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 – 30 ก.ย. 
2559 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
การเงิน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2559 - ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
   กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
  กรรมการ บริษัท Sakari Resources Ltd. 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมจัดการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 
 กรรมการอ านวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) (วาระปี พ.ศ. 2558-2560) 
 อุปนายก สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) (วาระปี พ.ศ. 2560-2562) 
  คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.) 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ด้าน Crowdfunding 
  ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศกึษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
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ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 
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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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอรรถพล  
ฤกษ์พิบูลย์   
 ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย และ
รักษาการแทน
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้น
ปลาย  
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันท ี
1 ตุลาคม  2560) 
 

52 0.000939   
(ตนเอง 0.000788; 

คู่สมรส 
0.000151) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท  พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 Diploma of Petroleum Management, College of 
Petroleum Studies, Oxford, UK 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP173/ 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
    (EDP 1) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปอ. 58) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง 
   ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 
   รุ่นที ่14 (ปปร.14)  สถาบันพระปกเกล้า 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 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 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 30 กันยายน 
2557 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม 
โครงการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 -  
30 กันยายน  2560  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจน้ ามัน ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม  2560 -  
ปัจจุบัน  

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย  และรักษาการ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ / กรรมการก ากับดูแลกจิการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
  ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด 
 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการ  มูลนิธิพลงัที่ยั่งยืน 
  กรรมการ  สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2559 – 2560) 
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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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
นายชาญศิลป์  
ตรีนุชกร   
 ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจโครงสราง
พ้ืนฐานและ
บริหารความ
ยั่งยืน (ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที 
1 ตุลาคม  2560) 
และด ารง
ต าแหน่งเป็น   
ประธาน
เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม   

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปรญิญาโท  เศรษฐศาตรมหาบัณฑิต  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Director Certification Program   
 (DCP 85/2007), Financial Statements for Directors 
 (FSD 12/2011), Director Accreditation Program 
 (DAP 93/2011), Chartered Director Class   
 (CDC 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
     บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 
 กรมกิจการพลเรือนทหารบก  
 วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549 
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)  
 รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2554 – 
กุมภาพันธ์ 2556 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท. ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มธุรกจิท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

มีนาคม 2556 – 
กันยายน 2557 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท. ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด  

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- 
30 ก.ย. 2560 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2560 -  
31 ธ.ค. 2560 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริหารความย่ังยืน  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

1 ม.ค. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 23 
 

  

(เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2561) 

 PTT Executive Leadership, General Electric, GE, 
 New York, USA 
 Advance Senior Executive Program (ASEP-5),  
 Class 5, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA 
 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) 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
     วปอ.) รุ่นที่  57 ปี 2557 วิทยาลัยป้องกัน 
     ราชอาณาจักร 
 สัมมนา Briefing on International Anti- 
     Corruption… International cases and practices,  
     IOD (14 ตลุาคม 2558)  สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
     กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
     (วพน.) รุ่นที่ 7/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 โดยสมาคม 
     เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560  
     โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด  (มหาชน)   
 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจบุัน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น 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 

นางนิธิมา 
เทพวนังกูร 
 ประธาน 
     เจ้าหน้าที ่
     บรหิาร 
     การเงิน 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที 1 
ตุลาคม 2559) 

60 
 

 

0.001435 
(ตนเอง 

0.001435; คู่
สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารการเงิน (เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
•  หลักสูตร  Directors Certification Program  

(DCP 126/2009) , Risk  Management 
Committee Program (RMP 3/2014),  Anti 
Corruption : The Practical Guide (ACPG 
18/2015) และ Ethical Leadership Program (ELP 
3/2016)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

•  NIDA-Wharton Executive  Leadership Program, 
The Wharton School, University of 
Pennsylvania, USA 

•  PTT Executive Leadership Program, GE 
Crotonville, USA 

 

  2551 - 2553 
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ด้านการเงินและบัญช ี  

บริษัท  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่  จ ากัด 
(มหาชน) 

  2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ด้านการเงินและบัญช ี 

บริษัท ไทยออยล์  จ ากัด (มหาชน) 

 1 พ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 
2559 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 
ส านักงานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1 ต.ค. 2559- ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
•  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
•  ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด 
•  ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที เอน็เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายกฤษณ์  
อ่ิมแสง 

 
 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 
ทรัพยากร
บุคคลและ
ศักยภาพ
องค์กร  

    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 1 
     กุมภาพันธ์  
    2559) และ
ด ารงต าแหน่ง
เป็น รอง
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กร
และความย่ังยืน 
(เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2561) 

 

52 0.000350 
(ตนเอง 0.000350; 

คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Directors Certification Program   
    (DCP 139/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Leadership Development Program III 
    รุ่นที่  2 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ปตท.      
 หลกัสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน”  รุ่นที่ 3 ส าหรับผู้บริหาร 
    ระดับสูง   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่น 23 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 

 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน” 
รุ่น 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 
 

2552 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2555 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลัง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 31 ม.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
1 ก.พ. 2559 – 31 
ธ.ค. 2560 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและ
ศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ม.ค. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและ
ความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหนิธิมาน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
•  ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
•  ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
•  รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2558 – 2560 และ ปี 2560 – 2562) 
•  รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2559 – 2560) 
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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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นาง ศรีวรรณ 
เอี่ยมรุ่งโรจน์ 
 
  รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
    กลยุทธ ์
    องคก์ร 
    (ได้รับการ   
   แต่งตัง้เมื่อวัน 
   ท ี1 ตลุาคม  
    2558) 

60 0.003858 
(ตนเอง 0; คู่

สมรส 0.003858)  
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร  Director Certification program (DCP) รุ่น
 ที่ 160/2012, หลักสูตร The Board’s Role in Mergers 
   and Acquisitions รุ่น 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตร INSEAD Business School ปี 2010,  
    INSEAD Executive Education ประเทศฝรั่งเศส 
  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) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
     รุ่นที ่8 (วพน. 8) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 25 สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
  

2552 –2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และ
บริหารการลงทุน  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 30 กันยายน 
2558 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment ในต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่   สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 – 
ปัจจุบัน 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
                    –– 
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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายนพดล              
ปิ่นสุภา 
 
 รองกรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ่ 
   หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที 
1 ตุลาคม 2558) 

53 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, สถาบัน 
 พัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT  
 Leadership and Learning Institute)  
•  หลักสูตร 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, (14 ตุลาคม 2558)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 (IOD) 
•  หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management  
 Academy2015, Japan - USA  
•  G-20Y Summit 2015, France 
•  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติรรมระดับสูง (บยส.)  
 รุ่นที่ 19 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22/2016  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร  
    วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ   

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 -2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส าหรับ
ยานยนต ์ 

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     

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
•  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ีจ ากัด 
•  กรรมการ บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จ ากัด 
•  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวจิราพร  
ขาวสวัสดิ์   
 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ
น้ ามัน  

 (ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อ 
วันที 1 ตุลาคม 
2560) 

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การบัญชี) 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) (การต้นทุน) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
    (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP 
180/2013) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลักสูตร Senior Executive Program, London  
     Business School, UK  
  หลักสูตร Leadership Development Program III 
  หลักสูตร Strategic Thinking Through Case 
  หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development  
     Program 
  หลักสูตร Executive Development program 
  หลักสูตร PTT Group PLLI 3 Leadership Greatness : 
     Great Leaders, Great Teams, Great Results 
 
 

2549 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2559 – 30 ก.ย. 
2560 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

1 ตุลาคม 2560 – 
ปัจจุบัน     

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
                     –– 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บรหิารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางบุบผา  
อมรเกียรติขจร 
 
 รอง
 กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
 หน่วยธุรกิจ 
 การค้า 
 ระหว่าง 
 ประเทศ 
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 1 
     ตลุาคม 
 2557) 
  

59 0.002451 
(ตนเอง 0.002451; 

คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
 (สาขาเศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  
 (สาขาการบริหารการเงิน) (เกียรตินิยม)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP  

152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 Senior Executive Program (Class 2003), สถาบัน 
   บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลัย 

 หลกัสูตร วิทยาลัยการทัพบก ( ปี 2551) สถาบัน
 วิชาการทหารบกชั้นสูง 

  หลักสูตร Leadership Development Program - center  
    for Creative Leadership, Singapore  
  หลักสูตร Breakthrough Program for Senior  
    Executive (BPSE) (Class 2012) - IMD Institute/  
    Switzerland  
  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ( วตท. 21/2558) สถาบัน
 วิทยาการตลาดทุน  
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 10/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 
 
 
 

2545 – 2552  ผู้จัดการฝ่ายการค้าน้ ามันดิบ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 30 กันยายน 
2557 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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 เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
  กรรมการ  Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 รองประธาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 30 
 

  

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิทวัส 
สวัสดิ์-ชูโต 
 
 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริหารความ
ยั่งยืนและ
วิศวกรรม
โครงการ 
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 1 
มกราคม 2560) 
และด ารง
ต าแหน่งเป็น 
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและ
ดิจิตอล (เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 
2561 
  

56 0.001941 
(ตนเอง 0.001941; 

คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)    
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท Master of Science (Industrial  
    Engineering) The University of Rhode Island, USA 
 
ประวัติประการอบรม 
 หลกัสูตร Director Certification Program ( DCP)  
และ Financial Statements for Director (FSD)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 

1พ.ย. 2555 – 31 ก.ค. 
2557 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(ปฎิบัติงานบริษัท IRPC) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

1 ส.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 
2558 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
กลยุทธ์ กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ม.ค. 2559 – 30 ก.ย. 
2559 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
ความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 
2559 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
ความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 
2560 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
ความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ม.ค. 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรม
และดจิิตอล 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
             - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 
•  กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
• กรรมการ บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส ์จ ากัด 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
                -  
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 31 
 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอรรถวุฒิ   
วิกิตเศรษฐ  
 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  
ด้านรัฐกิจ
สัมพันธ์  
(ได้รับแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม  2560) 

58 0.000070 
(ตนเอง 0; คู่

สมรส 0.000070) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัญฑิต (BBA.)  
     Abilene Christian University, Texas, USA 

ประวัติประการอบรม 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DC 

106/2008), Audit Committee Program (ACP 
24/2008),  Monitoring the System of Internal  
Control and Risk Management (MIR 5/2009)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปรอ. 2553) 

  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนัก 
บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) 

 หลกัสูตรการก ากับกิจการส าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐ PDI  

 หลกัสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครอง 
 ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทาง 
 ปกครองส านักงานศาลปกครอง 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 20  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 

2554 – 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกิจการสัมพันธ์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

2557-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกิจการสัมพันธ์  บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน)  

1 ก.ค.2559 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกิจการสัมพันธ์  บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติงานที่ปรึกษาด้านรัฐกิจสัมพันธ์ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มี.ค. 2560 – ปจัจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานกิจการสัมพันธ์  บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติงาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ปตท. 

 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
                     –– 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
                     –– 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
  และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 32 
 

  

                             

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวเพียงพนอ   
บุญกล่ า 
  
 รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
    ส านักกฎหมาย  

(ได้รับแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม  2560) 

51 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยม 
     อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.)  
     (กฎหมายธุรกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท Master of Law (LL.M.)  Columbia  
     University School of Law, New York, USA 
 

ประวัติประการอบรม 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP  
 7/2001), Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPR 38/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 

  หลักสูตร TLCA Executive Development Program  
 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 
 

2552- 29 ก.พ. 2559 ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร 

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 
จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จ ากัด เปลี่ยนชื่อเมื่อเดือนเมษายน 
2560) 

มี.ค. 2559- ม.ิย. 2560 ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 
จ ากัด 

1 ก.ค. 2560– 30 ก.ย. 
2560 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กฎหมาย
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

1 ต.ค. 2560 – ปจัจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส านักกฎหมาย ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
กรรมการ/ กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี  จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Pipeline S.A.E. จ ากัด 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและบัญช ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
                     –– 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 33 
 

   
 

ชื่อ - สกุลชื่อ - 
สกุล 

อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมพร              
ว่องวุฒิพรชัย 
 
  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ปตท. 
ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน)  
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อ 22 
ตุลาคม 2558 
และวันที่ 1 
พฤศจิกายน 
2560 ปตท.สผ. 
ปรับโครงสร้าง
องค์กร) 
 

    59 0.000350  
 (ตนเอง 0; คู่
สมรส 0.000350) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี (Petroleum Engineering), University of 

Tulsa, Oklahoma, USA 
 ปริญญาโท (Petroleum Engineering), University of 

Tulsa, Oklahoma, USA 
  ปริญญาเอก (Petroleum Engineering),  University 

of Tulsa, Oklahoma USA  
 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตร Director Certification Program  
   (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
  บรษิัทไทย (IOD) 
 Advanced Management Program 2006 (Executive  
   Education Program), Harvard Business School,  
  USA 
 GE Energy Customer Executive Leadership  
    Program (2012), GE Global Learning, Crotonville,  
   USA 
  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 กลุ่มงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)       

22 ตุลาคม 2558 -  
31 ตุลาคม 2560 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ฏิบัตงิาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต      
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2560 - 
ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ฏิบัตงิาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 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 าแหน่ง กรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ บริษัท พีทีที  โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ  มลูนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้• กรรมการ  สถาบันวิทยาการ 
  พลงังาน 
• กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• กรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• กรรมการ สภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ อ 2560) 

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) 

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรมเคมี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 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,  
 UK 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ 
    ผูบ้ริหารระดับสูง 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 เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
  กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
  กรรมการ PTT Chemical International Private Limited (CH INTER) 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
  รองประธานกรรมการมูลนิธิมูลนิธพิลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและ มลูนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ 
  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 
  กรรมการโรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอธิคม 
เติบศิร ิ
 
  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่   
บริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) 
    (ได้รับการ
 แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 1 
     ตลุาคม 
 2557) 

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ 
  การค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High  
  Distinction),  Armstrong University,   
   California, USA 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP125/2009),  Risk Management Program for 
Corporate Leader (RCL 4/2016), Role of the 
Chairman (RCP 41/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (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 าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
• กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน)   
•   กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 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 ไทยพาราไซลีน จ ากัด 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
•  กรรมการมูลนิธิพลงัสร้างสรรค์นวัตกรรม และ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้  
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 
 กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ มูลนิธิอุตสาหกรรมไทย 
 อุปนายก สมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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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 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุกฤตย์ 
สุรบถโสภณ  
 
 กรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไออาร์ 
    พีซี จ ากัด  
   (มหาชน) 
(ได้รับการ แต่งตั้ง 
 เมื่อวันที 1 
     ตลุาคม 
 2556) 

59 
 

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) ป ี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 

 

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 พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี โชลูชั่นส ์จ ากัด 
  ประธาน กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
   ประธานกรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 
 ประธานกรรมการ   บริษัท เทคโนโลยไีออาร์พีซี จ ากัด 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557-

2560) 
 รองประธาน คลัสเตอร์ปิโตรเคมี (กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลาสติก และ

เคมี) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557-ปัจจุบัน) 
 กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(วาระปี 2557-ปัจจุบัน) 
   กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2557- ปัจจุบัน)  
 กรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ สถาบันน้ าเพื่อความย่ังยืน (วาระปี 2557-2559) 
 กรรมการ (สาขาวิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี (ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ. 697/2558) 
 กรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม และมลูนิธิพลงัแหง่การเรียนรู้ 
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สถาบันพลาสติก (เริ่ม ก.ย. 2557) 
 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (เริ่ม ส.ค. 2558) 
 กรรมการ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ (ประชารัฐ - กลุ่มการ

ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ) 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (เริ่ม มี.ค. 2560) 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 37 
 

 

   

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบรษิัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเติมชัย  
บุนนาค 

  ประธาน 
     เจ้าหน้าที ่
     บรหิารและ 
     กรรมการ 
     ผูจ้ัดการใหญ ่ 
     บริษัท  
     โกลบอล  
     เพาเวอร์  
     ซินเนอร์ยี ่
     จ ากัด (มหาชน)   
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ     
    1 ม.ีค. 2560) 
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ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  MSc. (Operations Research B.S., Illinois Institute  
     of Technology, Chicago Illinois, USA 
  Ph.D. (Management Sciences), Illinois Institute  
     of Technology, Chicago Illinois, USA 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP  

143/2011), Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL 3/2016) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการ
จัดการความขัดแย้ง สถาบันพระปกเกลา้ 

 โครงการ GE: Executive Program 2005 
 โครงการ GE: PTT Executive Program 2008 
 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

ระดับบริหาร NPC Safety and Environmental 
Services 

 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 
รุ่นที่ 4 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 
 

2554 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซ
ธรรมชาติส าหรับรถยนต์ หน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) 

2554 - 2557 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการ  

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2555 – ต.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  

 
 
บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด  
บริษัท อมตะ จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

2558 – ก.พ. 2560 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 
(มหาชน) 

1 มี.ค. 2560 -  
ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 
(มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ /เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
    บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
 กรรมการ GPSC International Holdings Limited 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
              –– 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 38 
 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสัมฤทธิ์ 
ส าเนียง  
 
 ผู้ช่วย
 กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่  
 กลยุทธ์และ 
     บรหิาร 
     การเงิน
 องค์กร 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ     
    1 ม.ค. 2559) 
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0.000245 
(ตนเอง 

0.000245; 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, USA  

 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   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และ
บริหารการเงินองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
     - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
     - ประธานกรรมการ บริษัท PTT Regional Treasury Center 
     - ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   -  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 39 
 

 

                         

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเชียรวิทย์ 
อุดมวัฒน์วงศ์  
 
 ผู้ช่วย
กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  
ศูนย์บริการงาน
บัญชี 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ     
    1 ต.ค. 2559) 
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0.000053 
(ตนเอง 

0.000053; คู่
สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  ปริญญาโท Master of Business Administration  
      (M.B.A.) (General Management)  
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 
 154) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 (IOD) 
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP  ) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 PTT-HBS Leadership Development Program 

(Harvard Business School) 

 2548-2557 ผู้จัดการฝ่าย ปตท. ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ บริษัท 
ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

 2557- 31 พ.ค. 
2559 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มิ.ย. 2559- 30 
ก.ย. 2559 

ผู้จัดการฝ่าย  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2559-
ปัจจุบัน   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ศูนย์บริการงานบัญชี 
 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
     - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
     -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   -  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 40 
 

   

                        

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

น.ส. วิไลวรรณ 
กาญจนกันติ  
 
 ผู้ช่วย
กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  
นโยบายการเงิน
และบัญชีองค์กร 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ     
    1 พ.ย. 2559) 

 51 
 

 

 

 

 

0.000130 
(ตนเอง 

0.000130) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์ 
    มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Leadership Development Program II LDP   
    ประเทศจีน  
 หลกัสูตร Executive Development Program ตลาด 
    หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 มูลนิธ ิ
   สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (EDP-MOF  
   2012) 
 หลกัสูตร Modern Banking Executive Development  
   Program (MOBEX 25) 

1 ม.ค. 2555 – 31 
ส.ค. 2557 

ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและระบบบัญชี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1 ก.ย. 2557 – 31 
พ.ค. 2559 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1 มิ.ย. 2559- 31 
ต.ค. 2559 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พ.ย 2559- 
ปัจจุบัน   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
- กรรมการ บริษัท PTT Green Energy Pte. Ltd. 
- กรรมการ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   -  



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บรหิารและผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับ 56-1 ป ี2560 

หน้าที่ 41 
 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

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) 

57 0.000430 
(ตนเอง 

0.000430; คู่
สมรส 0) 

ไม่ม ี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 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) Director Certification Program 
(DCP215/2016), Ethical Leadership Program  

   (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (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 
ประเทศสิงคโปร์ (2015) 

 หลกัสูตร Professional Exchange Program จัด
โดย The HONG KONG Institute of 
Chartered Secretaries ประเทศฮ่องกง (2016) 

 

 2549-2556 หัวหน้าทีม ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 2556 - ปจัจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 38  
        



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 M
r. 

Pi
ya

sv
as

ti A
mr

an
an

d
Mr

. K
itti

po
ng

 K
itta

ya
ra

k
Ai

r M
ar

sh
al 

Bo
on

su
ib 

Pr
as

it
Mr

. B
oo

ntu
ck

 W
un

gc
ha

ro
en

**
Ge

n 
Ch

atc
ha

ler
m 

Ch
ale

rm
su

kh
Mr

. C
ha

nv
it A

ma
tam

atu
ch

ar
ti

Mr
s. 

Nu
nta

wa
n 

Sa
ku

nta
na

ga
Mr

. V
ich

ai 
As

sa
ra

sa
ko

rn
Mr

.T
ho

n 
Th

am
ro

ng
na

wa
sa

wa
t

Mr
.S

om
sa

k C
ho

tra
tta

na
sir

i
Mr

.S
om

ch
ai 

Su
jja

po
ng

se
 M

r. 
Do

n 
W

as
an

tap
ru

ek
Mr

. S
om

kit
 L

er
tpa

ith
oo

n
Mr

. T
ha

mm
ay

ot 
Sr

ich
ua

i
Mr

. S
up

ot 
Te

ac
ha

vo
ra

sin
sk

un
Mr

. T
ev

in 
Vo

ng
va

nic
h

Mr
. W

ira
t U

an
ar

um
it

Mr
. A

utt
ap

ol 
Re

rkp
ibo

on
Mr

. C
ha

ns
in 

Tr
ee

nu
ch

ag
ro

n
Mr

s. 
Ni

tim
a 

Th
ep

va
na

ng
ku

l
Mr

. K
ris

 Im
sa

ng
Mr

s. 
Sr

iw
an

 E
am

ru
ng

ro
j

Mr
. N

op
pa

do
l P

ins
up

a
Mi

ss
 Ji

ra
ph

on
 K

aw
sw

at
Mr

s. 
Bo

ob
ph

a 
Am

or
nk

iat
ka

jor
n

Mr
. W

itta
wa

t S
va

sti
-xu

to
Mr

. A
tha

vu
th 

Vi
kit

sre
th

Mi
ss

 P
ea

ng
pa

no
r B

oo
nk

lum
Mr

. S
om

po
rn

 V
on

gv
uth

ipo
rn

ch
ai

Mr
. S

up
att

an
ap

on
g 

Pu
nm

ee
ch

ao
w

Mr
. A

tik
om

 T
er

bs
iri

Mr
. S

uk
rit 

Su
ra

bo
tso

po
n

Mr
. T

oe
mc

ha
i B

un
na

g
Mr

. S
um

rid
 S

um
ne

ing
Mi

ss
 W

ila
iw

an
 K

an
jan

ak
an

ti
Mr

. C
hie

nv
it U

do
mw

atw
on

g

PTT Public Company Limited PTT X / / / / / / / / / / / / / /
*0

/
// // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

E&P 

Business

Group

PTT Exploration and Production Public Co., Ltd. PTTEP / / */

PTT Natural Gas Distribution Co., Ltd. PTTNGD x

PTTLNG Co., Ltd. PTTLNG

PTT Global LNG Co., Ltd. PTTGL x /

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE /

PTT Energy Resources Co., Ltd. PTTER x

PTT Global Management Co., Ltd. PTTGM x

PTT (Cambodia) Limited PTTCL

PTT Oil and Retail Business Co., Ltd. PTTOR x / /

Thai Lube Blending Co., Ltd. TLBC

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. PTTOM

PTT Tank Terminal Co., Ltd. PTT TANK

PTT Global Chemical Public Co., Ltd. PTTGC / / /
*0

/

Thai Oil Public Co., Ltd. TOP / / /
*0

/

IRPC Public Co., Ltd. IRPC x / / 0/

PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT x

PTT International Trading London Limited PTTT LDN

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC x

Business Services Alliance Co., Ltd. BSA /

PTT Digital Solutions Co., Ltd. PTT DIGITAL x

Global Power Synergy Public Co., Ltd. GPSC / / / /
*0

/

Energy Complex Co., Ltd. EnCo x /

Thaioil Power Co., Ltd. TP x

PTT Energy Solutions Co., Ltd. PTTES x

Trans Thai-Malaysia (Thailand) Ltd. TTM(T)

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

Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd. THAPPLINE

Petro Asia (Thailand) Co., Ltd. PAT

Bangkok Aviation Fuel Services

Public Co., Ltd.
BAFS

Intoplane Services Co., Ltd. IPS

Fuel Pipeline Transportation Co., Ltd. FPT

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

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

Dhipaya Insurance Public Co., Ltd. TIP /

Sarn Palung Social Enterprise Co., Ltd. SPSE x

Infrastructure
District Cooling System and Power Plant 

Co., Ltd.
DCAP /

Notes    :  Symbol         X = Chairman         = Vice Chairman         * = President         O  = CEO          /  =  Director        //  =  Executive

The first four executives, excluding the President & CEO, under SEC’s Annoucement are Mr. Wirat Uanarumit, Mr. Auttapol Rerkpiboon, Mr. Chansin Treenuchagron, and Mrs. Nitima Thepranangkul

*The Company has classified new subsidiary in according to the International Financial Reporting Standards No. 10 Consolidated Financial Statement, effective since January 1, 2015.

                            **Mr. Boontuck Wungcharoen has resigned from the directorship of PTT, effective from December 31, 2017 *** Mr. Supot Teachavorasinskun has been appointed as an Independent Director, effective from January 18, 2018

Others

Infrastructure

Associated 

and Related 

Companies

Gas

Oil

Others

Positions held by The Management and Authorized Controllers of PTT Plc.,

Subsidiaries, Joint Ventures, Associates, and Related Companies for 2017

                                                           PTT Executive 
                                                           (As of December 31, 2017)
                   Company*
                (As of December 31, 2017)

Subsidiaries

Gas

International

Business

Oil

Petrochemic

al

& Refining

Trading



 
   

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธ.ค. 60  

ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 
นายชลัช บุญหลาย 
    ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ส านัก
ตรวจสอบภายใน  

57 คุณวุฒิการศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Leadership Development Program: 
Center for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร ์

 หลักสูตร MDD III Business & People Management 
Program สถาบัน PLLI 

 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลักสูตร Finance for Senior Executives สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร ์

 

2555 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2556 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์กร 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557-2560   รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จ ากัด 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ากัด 

2560 – ปจัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส านักตรวจสอบภายใน  

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

 



-ไม่มี- 



-ไม่มี- 
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