
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ 56-1 

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

สวนท่ี 1  การประกอบธุรกิจ       หนา  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ    1-33 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ      1-86  

3. ปจจัยความเสี่ยง       1-7 

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ     1-3 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย      1-3 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอ่ืน     1-2 

สวนท่ี 2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ       

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน      1-4 

8. โครงสรางการจัดการ       1-29  

9. การกํากับดูแลกิจการ       1-49 

 10. ความรับผิดชอบตอสังคม      1 

 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   1-11 

 12. รายการระหวางกัน       1-52 

สวนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน        

         13. ขอมูลทางการเงินที่สาํคัญ       1-9 

            14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ    1-25 

การรับรองความถูกตองของขอมูล         

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท   

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม  

และบริษัทที่เกี่ยวของ     

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน     

 

 

 



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนท่ี 1(1) หนำ้ท่ี 1 

ส่วนที ่1. การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา 

กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2521 ตำมพระรำชบญัญติักำรปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2521 เพ่ือด ำเนินธุรกิจหลกัดำ้นปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับปิโตรเลียม อย่ำงไรก็ตำม ภำยใตส้ภำวะกำร
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน รัฐบำลไดเ้ล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเพ่ิมบทบำทของภำคเอกชนในกิจกำรพลงังำน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 
21 สิงหำคม 2544 เห็นชอบแผนกำรจดัตั้งบริษทัเพ่ือรองรับกำรแปรรูปกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยำยน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองกำรแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุน้ของกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตั้ง ปตท.  โดย
ใหภ้ำครัฐคงสดัส่วนกำรถือหุน้ใน ปตท. ในสดัส่วนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 51 ให ้ปตท. คงสถำนะเป็นบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติและไดรั้บ
สิทธิพิเศษตำมสถำนะดงักล่ำว รวมทั้ งให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมก ำกบัดูแลในดำ้นนโยบำยของ ปตท. จนกว่ำ
พระรำชบญัญติับรรษทัวสิำหกิจแห่งชำติจะมีผลใชบ้งัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนรัฐ ปตท. จึงมำอยูภ่ำยใต้
กำรก ำกบัดูแลของกระทรวงพลงังำน 

ปตท. แปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัภำยใตพ้ระรำชบญัญติัทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,000 ลำ้นหุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยมีกระทรวงกำรคลงัเป็นผู ้ถือหุ้นแต่เพียงผูเ้ดียว/1/ (อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษำยน 2561 
ปตท.เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้จำกเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็น หุ้นละ 1 บำท) ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่ำว ปตท. 
ไดรั้บโอนกิจกำร สิทธิ หน้ี ควำมรับผิด สินทรัพย ์และพนกังำนทั้งหมดจำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให ้ปตท. สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ และอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 ได้มีกำรตรำ       
พระรำชกฤษฎีกำเม่ือ พ.ศ.2544 ให้คงอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตำมท่ีกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยู่ตำม
พระรำชบญัญติักำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งน้ี โดยก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ดงักล่ำว ส้ินสุดลงเม่ือ 
ปตท. ส้ินสภำพกำรเป็นรัฐวิสำหกิจ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวิธีงบประมำณ และต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2550 ไดมี้กำรประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
โดยเน้ือหำสำระส ำคญัของพระรำชกฤษฎีกำฯ ดังกล่ำว เป็นกำรงดหรือจ ำกดัอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์บำงประกำรท่ี ปตท. 
ไดรั้บตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท. เช่น กำรส ำรวจ
และประกำศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  กำรวำงระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขำ้มท่ีดินของบุคคลใดๆ 
ฯลฯ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมกำรก ำกบักำรใชอ้  ำนำจของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
ปลดักระทรวงพลงังำนเป็นประธำน ผูแ้ทนกระทรวงมหำดไทย  ผูแ้ทนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และผูท้รงคุณวฒิุไม่เกิน 
3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และมีผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

นอกจำกน้ีเม่ือพระรำชบัญญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใชบ้ังคบัแลว้ตั้ งแต่วนัท่ี 11 ธันวำคม 
2550  โดย ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ประกอบดว้ย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ
ผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจดัหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนุญำตกำรคำ้ปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบ
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบดว้ย กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใชเ้องในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองและขนอม และ
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใชเ้องตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให้กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติและไฟฟ้ำของ ปตท.      
ถูกก ำกบัโดย คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน ภำยใต ้พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2552 และพระรำช

                                           
1/ ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตำมพระรำชบญัญติัทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2542 มิให้น ำบทบญัญติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดั ในส่วนท่ีเก่ียวกบั

สภำพและกำรจดัตั้งบริษทัมำบงัคบัใช ้
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ส่วนท่ี 1(1) หนำ้ท่ี 2 

กฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบักำรประกอบกิจกำรก๊ำซ
ธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

1.1  กลยุทธ์และทศิทางการด าเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท.  
ปตท. ยงัคงยดึมัน่ในวสิัยทศัน์ (Vision) ท่ีจะเป็นบริษทัพลงังำนไทยขำ้มชำติชั้นน ำ โดยมีพนัธกิจในกำรดูแลผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มอยำ่งสมดุล ซ่ึงครอบคลุม ประเทศ สังคมชุมชน ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ และพนกังำน ภำยใตค้่ำนิยม  “SPIRIT+D” 
หรือกำรท ำงำนภำยใตค้่ำนิยม SPIRIT โดยเนน้กำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้นกำรท ำงำนเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ในปี 2561 ปตท. ก ำหนดกลยทุธ์และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมกรอบกำรด ำเนินธุรกิจเชิงกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้กำร
สร้ำงกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืของทุกภำคส่วน ตำมแนวทำง 3P ในกำรด ำเนินธุรกิจดงัน้ี 

1. ด้าน People กำรท ำธุรกิจควบคู่กบักำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์ชุมชน และสงัคมอยำ่งมีส่วนร่วม เพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจท่ี
ดี และสร้ำงชีวิตท่ีมีคุณภำพแก่คนในสงัคม ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรพฒันำประเทศ ปตท.ไดต้ระหนกัถึงกำรพฒันำคนให้เป็นทั้งคนเก่ง
และคนดี รวมทั้งช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกำสใหส้ำมำรถยนืดว้ยตวัเองไดอ้ยำ่งภำคภูมิใจ  

2. ด้าน Planet กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในทุกมิติของกระบวนกำรท ำงำน ปตท. ด ำเนินธุรกิจท่ี
สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรให้คุม้ค่ำโดยก ำหนดเป้ำหมำยให้สอดคลอ้งกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืนหรือ Sustainable 
Development Goal (SDGs) เช่น กำรควบคุมปริมำณของเสียอุตสำหกรรม กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก กำรลดมลพิษทำง
อำกำศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งใหแ้ก่ชุมชน โดยส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้ไปมีส่วนรวมกบัชุมชนเพ่ือเขำ้ใจถึงควำมตอ้งกำร
ท่ีแทจ้ริงในแต่ละทอ้งท่ี และร่วมสละเวลำเพ่ือบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อทั้งชุมชนและสงัคม 

3. ด้าน Prosperity กำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ขององคก์ร ด ำเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจดักำรผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียอยำ่งบูรณำกำร พร้อมกบักำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยกลยทุธ์ 3D ไดแ้ก่ กลยทุธ์กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเติบโต (Do Now) กลยทุธ์กำรขยำยกำรเติบโตเพ่ือควำมยัง่ยืนในกำรด ำเนินธุรกิจ (Decide 
Now) และกลยทุธ์กำรสร้ำงธุรกิจใหม่ New S-Curve (Design Now) เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดด ซ่ึง ปตท. ด ำเนินธุรกิจ
เชิงพำณิชยส์ำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดี และสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำน พฒันำเทคโนโลย ีส่งเสริมพลงังำนทดแทน สำมำรถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสำกล และขยำยกำรลงทุนอยำ่งต่อเน่ือง 
ปตท. ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจ ควบคู่กบักำรดูแลสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งสมดุลภำยใตร้ะบบกำร
บริหำรจดักำรบนหลกัธรรมำภิบำลและกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี เพ่ิมศกัยภำพกำรแข่งขนัขยำยกำรลงทุนเพ่ือเป็นฐำนทำงเศรษฐกิจ
และสังคมให้กบัประเทศ พฒันำชุมชน สังคม และสร้ำงกำรเติบโตอยำ่งมีส่วนร่วมกบัทุกภำคส่วน พร้อมทั้งดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อยำ่งสมดุล เพื่อเป็นองคก์รแห่งควำมภำคภูมิใจ เนน้ควำมโปร่งใส สู่ควำมยัง่ยนื 

1.2  พฒันาการทีส่ าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2559 
มกรำคม            : เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ใหก้บั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั บี.กริม บีไอพี 

เพำเวอร์2  จ ำกดั  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 16 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ 

          :    เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2559  คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) มีมติ ดงัน้ี  

-  ลอยตวัรำคำขำยปลีก NGV ภำยในรัศมี 50 กม. แบบมีเง่ือนไข คือ ช่วง 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 21 มกรำคม ถึง
15 กรกฎำคม 2559 โดยขอควำมร่วมมือ ปตท. ก ำหนดเพดำนรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถยนตท์ัว่ไปอยู่
ท่ี 13.50 บำท/กก. หำกในช่วงเวลำดงักล่ำวตน้ทุนรำคำก๊ำซฯ ต ่ำกวำ่ 13.50 บำท/กก. ใหป้รับรำคำขำยปลีก 
NGV ส ำหรับรถยนตท์ัว่ไปลงเพ่ือให้สะทอ้นตน้ทุนทนัที และตั้งแต่วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2559 เป็นตน้ไป 



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนท่ี 1(1) หนำ้ท่ี 3 

ให้ยกเลิกรำคำเพดำน และให้รำคำขำยปลีก NGV ลอยตวัตำมตน้ทุน โดยให้มีกำรปรับรำคำทุกวนัท่ี 16 
ของเดือน โดยให้กลไกสะทอ้นตน้ทุนรำคำเฉล่ียเน้ือก๊ำซธรรมชำติ (Pool Gas) ของเดือนท่ีผ่ำนมำในกำร
ค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์ อย่ำงไรก็ตำม ยงัคงขอควำมร่วมมือ ปตท. ช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสำรสำธำรณะ 
โดยคงรำคำขำยปลีก NGV กลุ่มรถโดยสำรสำธำรณะท่ี 10.00 บำท/กก. พร้อมปรับวงเงินปรับเพ่ิมวงเงิน
ช่วยเหลือรถสำธำรณะจำกเดิม 9,000 บำท/เดือน เป็น 10,000 บำท/เดือน และ 35,000 บำท/เดือน เป็น 
40,000 บำท/เดือน จนกวำ่จะมีกลไกถำวรมำดูแลแทน 

- ปรับตน้ทุนค่ำขนส่ง NGV นอกรัศมี 50 กม. จำกสถำนีหลกั ให้ปรับวิธีกำรค ำนวณค่ำขนส่ง โดยใชอ้ตัรำ
ค่ำขนส่งอยูท่ี่ 0.0150  บำท/กก./กม. แต่สูงสุดไม่เกิน 4 บำท/กก. ให้ทยอยบงัคบัใช ้เพ่ือใหมี้ผลกระทบกบั
ผูบ้ริโภคนอ้ยท่ีสุด โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 21 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 

: เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2559 กกพ. ไดอ้นุมติัใหโ้ครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ RA#6 ไปยงั จ.รำชบุรีประกำศเขต
ส ำรวจฯ ลงในหนังสือพิมพแ์ละปิดประกำศในเขตปกครองแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีกำรวำงท่อพำดผ่ำนเพ่ือเตรียมเร่ิม
ด ำเนินโครงกำร 

: เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.)  มีมติเห็นชอบ “ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรเปิดให้ใช ้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำมฉบบัท่ี 2 ของ ปตท.” (TPA Code – 
ปตท) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรจดัท ำขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดให้ใชห้รือ
เช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซฯ และสถำนีแอลเอน็จีแก่บุคคลท่ีสำม (TPA Regime) ฉบบัท่ี 2 ท่ีประกำศไวใ้นรำชกิจจำ
นุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558  โดย ปตท. ได้ประกำศใช้ข้อก ำหนดฯฉบับดังกล่ำว ภำยในเดือน 
มกรำคม 2559 กำรประกำศใชข้อ้ก ำหนดฯ เป็นไปตำมขอ้บงัคบัวำ่ดว้ยกำรจดัท ำขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดให้
ใชห้รือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนี แอลเอ็นจีแก่บุคคลท่ีสำม พ.ศ.2557 (TPA Regime)  และ
สอดคลอ้งกบั พรบ.กำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ.2550 ท่ีให้มีกำรแข่งขนัในกิจกำรและโครงข่ำยพลงังำน
อยำ่งเป็นธรรม ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ กกพ. 

: เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2559 ปตท. และบริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกดั (EnCo) ร่วมลงนำม “สัญญำกำร
วำ่จำ้งบริหำรจดักำรทรัพยำกรกำยภำพ ส ำหรับพ้ืนท่ีส ำนักงำนใหญ่ ปตท. และสถำบนัวิจยัวงัน้อย” ซ่ึงกำร
รวมผูเ้ช่ียวชำญในสำยอำชีพภำยใต ้EnCo จะเป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้เทียบเคียงสำกล อีก
ทั้ งกำรบริกำรจัดกำรรวมกันในหลำยท่ี จะท ำให้เกิด Economy of Scale ท่ีจะท ำให้ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำคำร
ส ำนกังำนลดลงในระยะยำว ซ่ึงตอบรับนโยบำย Share Services ของ ปตท. 

กมุภำพนัธ์        :    เม่ือวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ 2559 โครงกำรป่ำนิเวศระยองวนำรมย ์พ้ืนท่ีนิเวศอุตสำหกรรมวนำรมย ์กลุ่ม ปตท.  
(PTT WEcoZi) ไดรั้บโล่ประกำศเกียรติคุณ “โครงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกภำคสมคัรใจตำมมำตรฐำนประเทศ
ไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จำกองคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 
(องคก์รมหำชน) หรือ อบก. โดยโครงกำรป่ำนิเวศระยองวนำรมย ์ถือเป็นตน้แบบควำมส ำเร็จของกำรพฒันำ
สร้ำงป่ำนิเวศในเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมเพ่ือเป็นแนวกนัชนธรรมชำติ (Eco Belt and Protection Strip) ตำม
แนวคิดกำรพฒันำอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และป่ำแห่งน้ียงัสำมำรถช่วยดูดซบัก๊ำซเรือนกระจกไดก้วำ่ 1,000  ตนั
คำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำตอ่ปี และถือเป็นป่ำนิเวศแห่งแรกในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมของประเทศไทยท่ี
ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียน T-VER 

: เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2559 สถำนีบริกำร สยำมเบสท์ เอ็นจีวี อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี ซ่ึงเป็นสถำนีบริกำร     
เอ็นจีวี ประเภทกำรขำย NGV จำกแนวท่อ (Ex-Pipeline) แห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริกำรจ ำหน่ำย 
NGV จำกแนวท่อส่งก๊ำซฯ ส ำหรับภำคขนส่งใหก้บัผูป้ระกอบกำรท่ีมีรถ NGV และมีปริมำณกำรใชก๊้ำซ NGV 
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ค่อนขำ้งสูง เพ่ือส่งเสริมให้ภำคเอกชนเขำ้มำลงทุนในกิจกำร NGV แบบครบวงจร รวมทั้งยงัเป็นกำรลดคิวรอ
เติมก๊ำซ NGV สถำนี NGV ทัว่ไปใหไ้ดรั้บควำมสะดวกมำกข้ึน  

มีนำคม       : เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2559 กรมทำงหลวงไดอ้นุญำตใหโ้ครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก นครรำชสีมำ
เปล่ียนวธีิกำรก่อสร้ำงเป็นแบบวธีิขดุเปิด (Open cut) และดนัลอด (Boring) ซ่ึงมีผลใหโ้ครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดเ้ร็วข้ึน 

: เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2559 ปตท. และผูร่้วมเสนอรำคำ ร่วมลงนำม “ขอ้ตกลงคุณธรรมโครงกำรสถำนีเพ่ิม
ควำมดนัก๊ำซธรรมชำติวงันอ้ย” โดยมีพลเอก อนนัตพร กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพลงังำนเป็น
ประธำนในพิธี และมีผูส้ังเกตกำรณ์ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิจำกภำครัฐและเอกชน เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ของ 
ปตท. ในกำรเป็นองค์กรท่ีด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล ด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตคอรัปชัน่ของรัฐบำลรวมถึงมีกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งท่ีโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้โดยนับเป็น
โครงกำรแรกท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกโดยคณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกนักำรทุจริตใหจ้ดัพิธีลงนำมฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ส ำหรับโครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติวงันอ้ย ตั้งอยูท่ี่ อ.วงันอ้ย จ.อยธุยำ ไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 มีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงทำง
พลงังำนของไทย โดยจดัส่งก๊ำซฯ ใหโ้รงไฟฟ้ำพระนครใต ้(ทดแทน) ชุดท่ี 1 ของ กฟผ. มีก ำหนดแลว้เสร็จใน
ปี 2561 

: เม่ือวนัท่ี 25 มี.ค. 2559 คณะอนุญำโตตุลำกำรเสียงขำ้งมำก มีค ำช้ีขำด ว่ำ ปตท. บอกเลิกสัญญำกำรซ้ือขำย
ผลิตภณัฑ์กบั บริษทั อำร์พีซีจี จ ำกดั (มหำชน) (“RPC”)  โดยไม่ถูกตอ้งตำมวิธีกำรท่ีสัญญำก ำหนด และให ้
ปตท. จ่ำยค่ำเสียหำยใหแ้ก่ RPC อยำ่งไรก็ตำม คณะอนุญำโตตุลำกำรมีค ำช้ีขำดอยำ่งไม่เป็นเอกฉนัท ์ปตท. จึง
ใชสิ้ทธิตำมกฎหมำยในกำรยื่นค ำร้องขอให้ศำลเพิกถอนค ำช้ีขำดภำยในระยะเวลำ โดย ปตท. อยูร่ะหวำ่งกำร
จดัท ำค ำร้องขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลกำรต่อศำล 

 :     เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2559 เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ใหก้บั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั พีพีทีซี จ ำกดั โดยมีปริมำณ
ก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 20 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ไดใ้ห้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่โครงกำร
ลงทุนของ ปตท. โดยยกเวน้อำกรน ำเขำ้ ส ำหรับโครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ บนระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ วงันอ้ย-แก่งคอย  

เมษำยน : เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2559 เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท ท๊อป เอสพีพี จ ำกัด 
โครงกำร 1  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 32 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2559ส ำนักงำนผูต้รวจกำรแผ่นดินยื่นฟ้องศำลปกครอง กรณี ปตท. ไม่คืนท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติตำมค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดซ่ึงไม่มีประเด็นฟ้องร้องใหม่ ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2558 
ศำลปกครองสูงสุดไดอ่้ำนค ำสั่งยืนยนัวำ่ ปตท. ไดส่้งคืนท่อส่งก๊ำซธรรมชำติครบถว้นตำมค ำพิพำกษำแลว้
ตั้งแต่ปี 2551 

 : เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2559 ปตท.และบริษัท Korea Gas Corporation (KOGAS) ได้ร่วมลงนำมในบันทึก
ขอ้ตกลงควำมร่วมมือแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในธุรกิจสำยโซ่ผลิตภณัฑ์ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซธรรมชำติ
เหลว รวมทั้งกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติเหลวร่วมกนั 

  



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนท่ี 1(1) หนำ้ท่ี 5 

พฤษภำคม       : เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2559 เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั อ่ำงทอง เพำเวอร์ จ ำกดั                          
โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 14 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

: เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2559 รัฐบำลสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำอนุมติักำรคืนสิทธิในแปลงสัมปทำน
ส ำรวจ MD-8 ในประเทศเมียนมำ เป็นผลใหโ้ครงกำรเมียนมำ MD-7 และ MD-8 เปล่ียนช่ือเป็นโครงกำรเมียน
มำ MD-7 นอกจำกน้ี ปตท.สผ. อยู่ในระหว่ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของโครงกำร  เมียนมำ MD-7 โดยกำร
พิจำรณำหำผูร่้วมทุน 

: ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2559 GC ไดห้ยดุเดินเคร่ืองโรงงำนโอเลฟินส์หน่วยท่ี 3 ซ่ึงไดรั้บควำมเสียหำยจำก
กรณีกระแสไฟฟ้ำดบัและจำกกำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยำ่งรวดเร็ว โดยก ำลงักำรผลิตผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์ใน
ไตรมำส 2 และไตรมำส 3 ในปี 2559 จะเฉล่ียอยูท่ี่ 84% และ 92% ตำมล ำดบั และจะสำมำรถกลบัมำ
ด ำเนินกำรผลิตเตม็ก ำลงักำรผลิตไดภ้ำยในช่วงเดือนสิงหำคม 2559 

: เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติให้โครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ
ในทะเล ด ำเนินกำรจำ้งบริษทัผูรั้บเหมำรำยเดิมโดยให้ด ำเนินกำรต่อภำยในวงเงินท่ีเหลือและให้แลว้เสร็จ
ภำยในระยะเวลำ 13.5 เดือนนบัจำกวนัท่ี ปตท. มีหนงัสือแจง้ใหท้รำบ 

: เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2559  ปตท. ร่วมกบัมหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ร่วมลงนำม “บนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือโครงกำรตน้แบบพฒันำดำ้นสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอยำ่ง
ย ัง่ยืน ในรูปแบบ Social Enterprise : SE ในพ้ืนท่ีโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นท่ี 5 และโครงกำร
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก RA#6–จงัหวดัรำชบุรี” เพื่อศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นสังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม และเป็นโครงกำรต้นแบบ Social 
Enterprise อยำ่งเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดควำมเขม้อยำ่งเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดควำมเขม้แข็งภำยในสังคมและ
ชุมชนไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

:  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) เห็นชอบให้ปตท. ขยำยก ำลงั
กำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ของคลงัรับก๊ำซธรรมชำติแห่งท่ี 1 จำก 10 ลำ้นตนัต่อปี เป็น 11.5 
ลำ้นตนัต่อปี ในวงเงินงบประมำณ 1,000 ลำ้นบำท มีก ำหนดให้แลว้เสร็จในปี 2562  และเห็นชอบให้ ปตท. 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงคลงัรับก๊ำซธรรมชำติแห่งท่ี 2 ท่ีก ำลงักำรผลิต 5 ลำ้นตนัต่อปี มีก ำหนดให้แลว้เสร็จในปี 
2565 โดยให้ก่อสร้ำงเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของฐำนรำกท่ีสำมำรถขยำยก ำลงักำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ
เหลว ไดสู้งสุดเป็น 7.5 ลำ้นตนัต่อปี ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบ มติของคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำน
แห่งชำติ (กพช.) ดังกล่ำว ในวนัท่ี  12 กรกฎำคม 2559 และหลังจำกนั้ น ในวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 
คณะกรรมกำร ปตท.ไดเ้ห็นชอบโครงกำร และมอบหมำยให้บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกดั เป็นผูล้งทุนและ
ด ำเนินโครงกำร 

มิถุนำยน          : เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2559 บริษทัโกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (“GPSC”) ไดเ้ดินเคร่ืองเชิง
พำณิชยข์องโรงไฟฟ้ำผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก บริษทัผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั (“NNEG”) จ ำนวน 41.74 เมกะ
วตัต ์และจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยแลว้ 

: เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2559 ปตท. ปรับลดแผนกำรลงทุนปี 2559 จำก 50,839 ลำ้นบำทลงเหลือ 43,307 ลำ้น
บำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับลดแผนกำรด ำเนินงำนกำรลงทุนในธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ และธุรกิจโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

: เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2559  เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั  ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP  บริษทั ท๊อป เอสพีพี จ ำกัด 
(มหำชน) โครงกำร 2 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั  บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั โครงกำร 5  โดยมี
ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำรวม 54 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 
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ส่วนท่ี 1(1) หนำ้ท่ี 6 

:  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2559 ปตท. จัดซ้อมแผนบริหำรจดักำรภำวะวิกฤตและบริหำรควำมต่อเน่ือง (BCM) 
เหตุกำรณ์ Black Swan ประจ ำปี 2559 ในรูปแบบกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ Oil Operation Disruption (กำรขนส่ง 
LPG หยุดชะงัก) โดยมีคุณเทวินทร์ วงศ์วำนิช ปธบ. ท ำหน้ำท่ีเป็นเป็นผู ้อ  ำนวยกำรศูนย์ CMC (Crisis 
Management Center) ร่วมกบัคณะผูบ้ริหำรตำมโครงสร้ำงศูนย ์โดยมีกำรเช่ือมต่อกบัศูนยบ์ริหำรจดักำรภำวะ
ฉุกเฉินระดบัหน่วยธุรกิจ (BG-EMC) อีก 5 หน่วย และมีตวัแทนบริษทัในกลุ่ม ปตท. ร่วมสังเกตกำรณ์ กำร
ฝึกซอ้มดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรจดักำรภำวะวกิฤตกำรส่ือสำรกบัผูมี้
ส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้ งกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมมั่นคงปลอดภัย Demand & Supply 
Management ลูกคำ้และกำรตลำด กำรขนส่ง กฎหมำยและประกันภยั ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำ ปตท. จะสำมำรถ
ด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองแมใ้นสภำวะวกิฤต สอดคลอ้งกบัพนัธกิจในกำรดูแลผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย และกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื  

: เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2559  เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั  ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP  บริษทั ท๊อป เอสพีพี จ ำกัด 
(มหำชน) โครงกำร 2 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั  บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั โครงกำร 5  โดยมี
ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำรวม 54 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

: เม่ือเดือนมิถุนำยน 2559 SAR ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มของ PTTER ไดล้งนำมในขอ้ตกลงกบัเหมือง Kayan Putra 
Utama Coal (KPUC) ซ่ึงเป็นเหมืองถ่ำนหินขำ้งเคียงของเหมืองเจมบำยนั ในกำรควำมร่วมมือในกำรท ำเหมือง
และใหบ้ริกำร Infrastructure แก่เหมือง KPUC 

: เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2559 รัฐบำลออสเตรเลียอนุมติักำรรับโอนสัดส่วนกำรร่วมลงทุนในแปลงสัมปทำน    
เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3 ภำยใตโ้ครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย จำกผูร่้วมทุนอ่ืน ท ำให้
สดัส่วนกำรร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 89.6875 เป็นร้อยละ 100 

: เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2559 เร่ิมส่งก๊ำซไปยงั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมขนอม ชุดท่ี 2 อ ำเภอขนอม 
จงัหวดันครศรีธรรมรำช  เพ่ือซ้ือขำยเชิงพำณิชย ์โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ รวม 154  ลำ้นลูกบำศก์
ฟตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

: เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบ ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรคงเหลือ ส ำหรับระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกของ ปตท. 
หลงัจำก ปตท. ไดป้ระกำศใช ้“ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดใหใ้ชห้รือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่
บุคคลท่ีสำม” (TPA Code) เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2559 ส ำหรับเปิดให้บุคคลท่ีสำมสำมำรถเขำ้มำใช้หรือ
เช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติได ้โดย ปตท. ไดว้ำงระบบรองรับกำรเปิดใหใ้ชห้รือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำมผ่ำนเว็บไซต์แล้วเสร็จ พร้อมรองรับกระบวนกำรต่ำงๆ ตำม TPA Code 
นอกจำกน้ี ปตท. และ PTTLNG ไดจ้ดัให้มีกำรทดสอบควำมพร้อมกำรเปิดให้ใชห้รือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซ
บนบกแก่บุคคลท่ีสำม (TPA Pilot Project Exercise) เม่ือวัน ท่ี  16 -17 มิถุนำยน  2559 ส ำห รับข้อมูล
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรคงเหลือของระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก ปตท. ไดท้ ำกำรปรับปรุงขอ้มูลรำย
เดือนให้ทันสมยัทุกเดือน เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้มีกำรแข่งขนัในกิจกำรพลงังำนและมีกำรบริกำรของระบบ
โครงข่ำยพลงังำนอยำ่งเป็นธรรม โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบติั 

: เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2559  บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกดั ไดก่้อสร้ำงหน่วยแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว 
(LNG) เป็นก๊ำซธรรมชำติแลว้เสร็จ และพร้อมส่งก๊ำซฯเขำ้ระบบไดเ้พ่ิมเป็น 10 ลำ้นตนัต่อปี (จำกเดิมท่ี 5 ลำ้น
ตนัต่อปี) ตั้งแต่ มิถุนำยน 2559 และพร้อมจะเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์ภำยหลงัจำกกำรก่อสร้ำงถงักกัเก็บ 
LNG และท่ำเรือส่วนขยำย แลว้เสร็จในปี 2560 
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: เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) ไดมี้มติเห็นชอบให้โครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 5 ประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

กรกฎำคม :  เม่ือ 16 กรกฎำคม 2559 รำคำ NGV ท่ีขำยให้กบัรถยนต์ส่วนบุคคลขำยไดใ้นรำคำท่ีสะทอ้นตน้ทุนจริงแลว้ 
โดยไม่มีเพดำน 

 : เม่ือวนัท่ี 21 กรกฏำคม 2559 ปตท.สผ. ไดป้ระสบควำมส ำเร็จในกำรขยำยกำรลงทุนเขำ้สู่โครงกำรซำรำวกัเอส
เค 410 บี โครงกำรส ำรวจในประเทศมำเลเซีย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภำพทำงปิโตรเลียมสูง โดยถือสัดส่วนร้อย
ละ 42.50 และเป็นผูด้  ำเนินกำร 

 : เม่ือ 22 กรกฎำคม 2559 IRPC ได้เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยข์องโครงกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑ์สะอำด 
(Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ท ำให้ไดผ้ลิตภณัฑห์ลกัโพรพิลีน 320,000 
ตนัต่อปี 

สิงหำคม           : เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก นครรำชสีมำ ไดอ้อกหนงัสือเสนอจำ้งบริษทั
บริษทัแมค็คอนเนลดูเวล  เป็นบริษทัผูรั้บเหมำ และ ออกหนงัสือจำ้งบริษทั Bechtel เป็นบริษทัท่ีปรึกษำ เพื่อ
เร่ิมด ำเนินงำนของโครงกำรฯ ในระยะท่ี 2 

: เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลงังำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอตัรำ
ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2559 ของระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2)  และระบบท่อส่ง 
ก๊ำซฯบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ท่ีอตัรำ 1.2285 บำทต่อลำ้นบีทีย ู  ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) ท่ี
อตัรำ  0.1512 บำทต่อลำ้นบีทียู  และส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง (พ้ืนท่ี 5) ท่ีอตัรำ  0.0000 
บำทต่อลำ้นบีทีย ู โดยให้เรียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2559 เป็นตน้ไป กำรคิด
อตัรำค่ำบริกำรนั้นอำศยัหลกัเกณฑต์ำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซฯ เม่ือ 
ธนัวำคม 2550 รวมทั้งอำศยัควำมตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 

: เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2559 บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (“TOP’) ได้เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย ์
โครงกำรผลิตสำร Linear Alkyl Benzene (LAB) ก ำลังผลิตประมำณ 100,000 ตันต่อปี  และ โครงกำร
โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตกระแสไฟฟ้ำรวม 239 เมกะวตัต ์และไอน ้ ำรวม 
498 ตนัต่อชัว่โมง 

: เม่ือวนัท่ี 19 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำร ปตท. อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับผลประกอบกำร
คร่ึงแรกของปี 2559 ในอตัรำ 6.00 บำทต่อหุน้ หรือร้อยละ 35.8 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม 

 :  เม่ือวนัท่ี 17 สิงหำคม 2559 ปตท.สผ. ไดล้งนำมในสญัญำซ้ือขำย (Sales and Purchase Agreement, SPA) เพื่อ
ขำยบริษทั PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ใหแ้ก่บริษทั ARA Petroleum LLC  

: เม่ือ 22 สิงหำคม 2559 GC แจง้เกิดเพลิงไหมถ้งัเก็บน ้ ำเสียท่ีมีในระบบบ ำบดัน ้ ำเสียของบริษทั พีทีที ฟีนอล 
จ ำกดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวนัออกมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง 

 : วนัท่ี 24 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอตัรำค่ำบริกำรเก็บ
รักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร ประจ ำปี 2559 ของ บริษทั 
พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกดั ท่ีอตัรำ 0.7405 บำทต่อลำ้นบีทีย ูโดยให้เรียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 
สิงหำคม 2559 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ไดใ้ห้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่โครงกำร
ลงทุนของ ปตท. โดยยกเวน้อำกรน ำเขำ้ ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เสน้ท่ี 5 
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 : เม่ือเดือนสิงหำคม 2559 รัฐบำลออสเตรเลียอนุมติักำรรับโอนสัดส่วนกำรร่วมลงทุนในแปลงสัมปทำน เอซี/
อำร์แอล 6 ภำยใตโ้ครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย จำกผูร่้วมทุนอ่ืน ท ำให้สัดส่วนกำรร่วมลงทุนเพ่ิมข้ึนจำก
ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100  

กนัยำยน : เม่ือวนัท่ี 16 กันยำยน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ปตท. จัดตั้งบริษทั PTT International Trading 
London Ltd. ณ กรุงลอนดอน สหรำชอำณำจกัร โดย ปตท. ถือ หุ้นร้อยละ 100 เพื่อขยำยตลำดไปยงัภูมิภำค
ตะวนัตกของโลก และด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศท่ีครอบคลุมทัว่โลก (Global Trading Company) 

ตุลำคม  : เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2559 บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) ("GGC") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ GC ท่ี
ถือหุน้มำกกวำ่ร้อยละ 99 อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรออกและเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก ("
IPO") โดย GGC เป็นบริษทัแกนน ำของธุรกิจผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม (Green Flagship Company) ทั้งน้ี 
GC จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ท่ีมีอ ำนำจควบคุมใน GGC ภำยหลงักำร IPO 

 : เม่ือวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่ำงสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวระยะยำว (LNG 
SPA) ระหว่ำงบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  กับบริษัท เชลล์ อีสเทิร์น   เทรดด้ิง จ ำกัด และบริษัท บีพี 
สิงคโปร์ พีทีอี จ ำกดั ซ่ึงระบุรำคำท่ีตกลงใหม่ในร่ำงสญัญำ LNG SPA ลดลงจำกรำคำเดิมในร่ำงสัญญำ LNG 
SPA ร้อยละ 18 ในปริมำณรำยละ 1 ลำ้นตนัต่อปี (รวมสองสัญญำ 2 ลำ้นตนัต่อปี) ก ำหนดกำรส่งมอบก๊ำซ 
LNG เท่ียวแรกให้กบั ปตท. ภำยในกลำงปี 2560   (ทั้ งน้ี ไดก้ ำหนดว่ำหำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
สญัญำฯ ใหบ้ริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) เสนอส ำนกังำนอยักำรสูงสุดพิจำรณำก่อนด ำเนินกำรต่อไป) 

 : เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ไดใ้ห้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่โครงกำร
ลงทุนของ ปตท. โดยยกเวน้อำกรน ำเขำ้ ส ำหรับโครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก จำกสถำนีควบคุม
ควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี-วงันอ้ย ท่ี 6 (RA#6) ไป จงัหวดัรำชบุรี 

 : เม่ือเดือนตุลำคม 2559 SAR ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มของ PTTER ไดล้งนำมในขอ้ตกลงกบัเหมือง IBP ซ่ึงเป็น
เหมืองถ่ำนหินขำ้งเคียงของเหมืองเจมบำยนั ในกำรควำมร่วมมือในกำรท ำเหมืองและให้บริกำร Infrastructure 
แก่เหมือง IBP 

พฤศจิกำยน      :     เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั บ่อวิน คลีนเอนเนอจี 
จ ำกดั  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 17 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศก์
ฟตุ 

: ปตท. สนองนโยบำยภำครัฐในกำรขยำยเครือข่ำยสถำนี NGV โดยในเดือน พฤศจิกำยน 2559 มีกำรเปิดสถำนี
บริกำร NGV เพ่ิมเติมจนท ำให้มีจ ำนวนสถำนีรวม 503 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวดัทั่วประเทศ และมีกำร
กระจำยตวัในเส้นทำงสำยหลกัในทุกภูมิภำค ประกอบดว้ย สถำนีท่ี ปตท. เป็นผูล้งทุน 395 สถำนี และสถำนีท่ี
เอกชนเป็นผูล้งทุน 108 สถำนี สอดคลอ้งกบัแนวนโยบำยภำครัฐท่ีใหมี้กำรส่งเสริมให้เอกชนเขำ้มำมีส่วนร่วม
ในกำรขยำยเครือข่ำยสถำนี NGV 

:  เม่ือวนัท่ี  4 พฤศจิกำยน 2559 PTTER ได้ด ำเนินกำรช ำระบัญชีบริษัท International Coal Holdings Pty 
Limited (“ICH”) เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ โดย ICH ไดด้ ำเนินกำรประกำศช ำระบญัชีแลว้เสร็จอยำ่งเป็นทำงกำร 

: เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2559 ผูรั้บเหมำ PLGJV (Punj Lloyd Group JV) ของโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำม
ดนัก๊ำซธรรมชำติในทะเลไดล้งนำมในสัญญำแกไ้ขเพ่ิมเติม (Contract Amendment) โดยมีก ำหนดระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินงำนคือ 13.5 เดือน 
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: เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) ไดมี้มติเห็นชอบใหโ้ครงกำรท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ RA#6 ไปยงั จ.รำชบุรี ประกำศเขตระบบโครงข่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

: เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ ปตท. โดยกำร
โอนกิจกำรของหน่วยธุรกิจน ้ ำมนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดังกล่ำว ตลอดจนหุ้นของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ บริษทั ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั และกำรเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ปตท. น ้ ำมนัและ
กำรค้ำปลีก จ ำกัด (PTT Oil and Retail Business Company Limited, “PTTOR”) และกำรให้ PTTOR เป็น
บริษทัแกน (Flagship Company) ของกลุ่มปตท. ในกำรด ำเนินธุรกิจน ้ ำมนัและคำ้ปลีก และแผนกำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเบ้ืองตน้ของ PTTOR ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก และกำรน ำ PTTOR เขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

ทั้งน้ี ภำยหลงัจำกโอนหน่วยธุรกิจน ้ ำมนัให้แก่ PTTOR แลว้ ปตท. ยงัคงมีสินทรัพย ์และธุรกิจหลกั
ท่ีด ำเนินงำนโดยปตท.อยู ่คือธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ท่ีประกอบดว้ยท่อก๊ำซธรรมชำติ โรง
แยกก๊ำซ และ LNG Terminal รวมถึงธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศท่ีจดัหำน ้ ำมนัดิบเขำ้สู่โรงกลัน่ในประเทศ 
และยงัมีกำรขยำยไปยงัต่ำงประเทศอีกดว้ย ดงันั้นปตท. ยงัคงด ำเนินธุรกิจตำมพนัธกิจเดิม โดยยงัคงบทบำท
ในกำรดูแลควำมมัน่คงทำงพลงังำนของประเทศไทยอยำ่งต่อเน่ือง แต่กำรปรับโครงสร้ำงของบริษทัในคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคส์ ำคญัเพื่อสร้ำงควำมชดัเจน โปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. โดยเฉพำะธุรกิจน ้ ำมนั
และคำ้ปลีก และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

ธนัวำคม          : เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2559 โครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ วงันอ้ย ไดล้งนำมสัญญำจดัจำ้ง (Award 
of Contract) ผู ้รับ เหมำก่อสร้ำง โดยจัดจ้ำง Consortium of Samsung Engineering Co.,Ltd. And Samsung 
Engineering (Thailand) Co.,Ltd. 

 : เม่ือวนัท่ี 6 ธันวำคม 2559 บริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของ ปตท.สผ. ไดถ้อนกำรลงทุนในแปลงสมัปทำน Umm Al-Quwain (UAQ) ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

 : เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2559 โครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ วงันอ้ย ไดน้ ำเสนอรำยงำนกำรวเิครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เพ่ือให้คณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรภำยใตค้ณะกรรมกำรส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ 
(คชก.) พิจำรณำและท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบต่อ EIA ของโครงกำรน้ี  

 : เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให้ ปตท.ด ำเนินกำร
ขยำยก ำลงักำรแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ส ำหรับโครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ 
จงัหวดัระยอง [T-2] เพื่อใหส้ำมำรถรองรับกำรน ำเขำ้ LNG ท่ีเพ่ิมข้ึนตำมกำรคำดกำรณ์ควำมตอ้งกำร LNG ใน
อนำคต จำกเดิม 5 ลำ้นตนัต่อปี เป็น 7.5 ลำ้นตนัต่อปี ก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติภำยในปี 2565 

 : เม่ือวนัท่ี 8 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบร่ำงสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซธรรมชำติเหลวระยะยำว (LNG SPA)  ระหว่ำง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) กับบริษัท เปโตรนำส      
แอลเอ็นจี จ ำกดั ก ำหนดส่งมอบปี 2560-2561 ในปริมำณ 1 ลำ้นตนัต่อปี และตั้งแต่ปี 2562  ในปริมำณ 1.2 
ลำ้นตนัต่อปี อำยุสัญญำ 15 ปี (ทั้ งน้ีก ำหนดให้ ปตท.ลงนำมในสัญญำซ้ือฯ ดงักล่ำวได ้ภำยหลงัจำกท่ีร่ำง
สญัญำฯ ไดผ้ำ่นกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนกังำนอยักำรสูงสุดแลว้) 

 : เม่ือวนัท่ี 9 ธันวำคม 2559 GPSC ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ GPSC International Holdings Limited ในเขต
บริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน เพ่ือรองรับแผนกำรขยำยกำรลงทุนต่ำงประเทศในอนำคต 

 : เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2559  คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ไดมี้มติอนุมติัแผนกำรลงทุน 5 ปี (ปี 2560-
2564) ของ ปตท. วงเงินรวม 338,849 ลำ้นบำท 
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 : เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2559 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นท่ี 5 ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร ปตท. 
ใหจ้ดัซ้ือท่อส่งก๊ำซ และในวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2559 ปตท. ไดอ้อก Notice of Award ใหก้บับริษทัท่ีจดัหำท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติคือ Marubeni-Itochu Steel Inc. 

 : เม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2559 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ ระยะท่ี 1 ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงแลว้เสร็จ (Mechanical Completion) 

 : เม่ือวนัท่ี 3 และ 29 ธนัวำคม 2559 เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั เอสเอสยทีู จ ำกดั 
โครงกำร 2 และ โครงกำร 1 ตำมล ำดบั  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำรวม 40 ลำ้นลูกบำศก์ฟตุต่อวนั ท่ี
ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2559 ปตท.สผ. ได้ปรับกำรบริหำรกำรลงทุนในโอมำนโดยกำรขำยบริษัท PTTEP 
Oman Limited (PTTEP OM) ซ่ึงถือสดัส่วนกำรลงทุนในโครงกำรโอมำน 44 ท่ีด ำเนินกำรผลิตมำนำน อยำ่งไร
ก็ตำม ปตท.สผ. ยงัคงมีควำมมุ่งมัน่ในกำรแสวงหำโอกำสกำรลงทุนในโอมำนต่อไป โดยไดมี้กำรลงนำม
บนัทึกควำมเขำ้ใจร่วมกบับริษทัในเครือของบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติโอมำน 

 : เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม 2559 ปตท.สผ. ไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหำรธุรกิจ จ ำกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 5,000,000 บำท เพ่ือรองรับกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม และ
โครงกำร บี 6/27 ผูร่้วมทุนอ่ืนในโครงกำรไดล้งนำมในสัญญำขอยติุกำรลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ซ่ึงมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ตำมสญัญำร่วมทุน 

ปี 2560 
กมุภำพนัธ์     :  เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2560  ปตท. ส่งมอบ MOU ขอ้ตกลงกำรศึกษำแนวทำงกำรบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงได้

ลงนำมเรียบร้อยแลว้ใหก้บั บริษทั นวนคร จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมร่วมมือในกำรบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตอุตสำหกรรม นวนคร จ.นครรำชสีมำ 

 : เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั คำรำบำว 
ตะวนัแดง  จ ำกดั  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 0.4 ลำ้นลูกบำศกฟ์ุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียู
ต่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 :  เม่ือวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2560 ปตท.ไดส่้งมอบ “โครงกำรพลงัธรรมชำติ พลงังำนสะอำดเพ่ือชุมชน บำ้นตน้ผึ้ง” 
ให้แก่ชุมชนหมู่บ้ำนตน้ผึ้ ง ต.สำมหม่ืน อ.แม่ระมำด จ.ตำก โดยด ำเนินกำรติดตั้ง “ไฮดรอลิคแรมป๊ัม” ซ่ึง
นบัเป็น “ตน้แบบแห่งแรกของกำรใชไ้ฮดรอลิคแรมป๊ัมกบัพ้ืนท่ีบนภูเขำสูงท่ีมีแหล่งน ้ ำซับขนำดเล็ก” และ
เป็นพ้ืนท่ีแห่งท่ี 3 ในโครงกำร “พลงังำนธรรมชำติ พลงังำนสะอำดเพื่อชุมชน” โดยใชพ้ลงังำนจำกแหล่งน ้ ำมำ
ใชใ้นกำรส่งน ้ ำ ทดแทนกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำหรือน ้ ำมนั ช่วยใหชุ้มชนมีน ้ ำใชต้ลอดทั้งปี และช่วยลดค่ำใชจ่้ำย
ชุมชนจำกกำรใชเ้คร่ืองสูบน ้ ำ 

 : เม่ือวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ใหก้บั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั แอด๊วำนซ์ อะโกร 
เอเซีย  จ ำกดั  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 16 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ 

 :     เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2560 โครงกำรเมียนมำ MD-7 ไดรั้บอนุมติัจำกรัฐบำลเมียนมำในกำรโอนสดัส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 50 ให้ Total E&P Myanmar (TOTAL) เขำ้เป็นผูร่้วมทุนในโครงกำร ซ่ึงเป็นกำรช่วยกระจำย
ควำมเส่ียงและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่โครงกำร เป็นผลใหบ้ริษทั ปตท. สผ. มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 และ
เป็นผูด้  ำเนินกำร 
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มีนำคม : เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2560  ปตท. เขำ้ร่วมท ำ Inter-Company Borrowing and Lending  (ICBL) กบั บริษทัโก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (“GPSC”) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องและควำม
ร่วมมือทำงกำรเงินในกลุ่ม ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั มิตซูบิชิ อี
เลค็ทริค คอนซูมเมอร์ โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 0.03 ลำ้นลูกบำศก์
ฟตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2560  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ไดใ้ห้กำรส่งเสริมกำรลงทุน แก่
โครงกำรลงทุนของ ปตท. โดยยกเวน้อำกรน ำเขำ้ ส ำหรับโครงกำรขยำยอำยทุ่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เสน้ท่ี 
1 ส่วนท่ีมีกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯใหม่ ในพ้ืนท่ีระยอง ชลบุรี และสระบุรี ท ำให้เงินลงทุนของโครงกำรลดลง 
ตน้ทุนค่ำเช้ือเพลิงลดลง ส่งผลใหค้่ำไฟฟ้ำท่ีเรียกเก็บจำกประชำชนลดลง 

 :     เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมใหญ่วิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของ PTTER มีมติให้ PTTER เพ่ิมทุน
ให ้PTT International Holdings Limited (PTTIH) ในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 310.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และ 
PTT Mining Limited (PTTML) ในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 103.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯและให้ PTTML เงิน
เพ่ิมทุนช ำระคืนดอกเบ้ียคำ้งช ำระทั้ งหมด และเงินตน้บำงส่วนแก่ PTTER และอนุมติัให้ PTTER น ำเงินท่ี
ไดรั้บช ำระคืนเงินกู้ยืมจำก PTTML ช ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบ้ียคงคำ้งแก่ ปตท. นอกจำกน้ี ยงัอนุมติัให ้
PTTER ขำยธุรกิจถ่ำนหินให้กบับริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกดั (PTT PMMA) ซ่ึงต่อมำไดด้ ำเนินกำรเปล่ียน
ช่ือเป็น บริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั (PTTGM)  

เมษำยน : เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2560  ปตท. ไดร้ำยงำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ืองผลกำรรับซ้ือคืนหุน้กูส้กุล
เหรียญสหรัฐฯของ ปตท. ท่ีออกและเสนอขำยให้กบัผูล้งทุนในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่รุ่น  PTTF358A และรุ่น 
PTTF42OA โดยมีมูลค่ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 81.15 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลใหหุ้้นกูรุ่้นดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ตน้คงเหลือรวมกนัทั้งส้ิน 868.85 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ   

 : เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560  ปตท. ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการพฒันาเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก (EECi) ร่วมกับ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
องคก์รสนบัสนุน 50 หน่วยงาน 

 : เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2560 PT Jembayan Muarabara ไดด้ าเนินการเพ่ิมทุนจ านวน 7,500 ลา้นอินโดนีเซียรูเปีย 
ตามกฎหมายของกระทรวงคมนาคม ส าหรับบริษทัท่ีถือครองใบอนุญาตท่าเรือในประเทศอินโดนีเซีย  

 : เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2560  PTTER เพ่ิมทุนให ้PTTIH และ PTTML   จ านวน 402 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  :     
เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2560 ปตท. รับมอบเรือ LNG เท่ียวแรกจำก บริษทั บีพี สิงคโปร์ พีทีอี จ ำกัด ปริมำณ 
0.16 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ณ สถำนี รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว มำบตำพดุ จ. ระยอง 

 : เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 ปตท. รับมอบเรือ LNG เท่ียวแรกจำก บริษทั เชลล ์อีสเทิร์น เทรดด้ิง จ ำกดั ปริมำณ 
0.13 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ณ สถำนี รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว มำบตำพดุ จ. ระยอง 

 : เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 ปตท.ไดล้งนำมสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่ง บงกชเหนือ แกไ้ขเพ่ิมเติม  ฉบบั
ท่ี 9 เพ่ือใหผู้ผ้ลิตฯ รักษำก ำลงักำรผลิตต่อเน่ืองจนถึง 31 ธนัวำคม 2562 

 :     เม่ือวนัท่ี  28 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นของ ปตท. มีมติอนุมัติปรับโครงสร้ำง ปตท. ซ่ึง
ประกอบด้วยกำรโอนกิจกำรของหน่วยธุรกิจน ้ ำมนั รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจดังกล่ำว 
ตลอดจนหุ้นของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ บริษัท ปตท. น ้ ำมันและกำรคำ้ปลีก จ ำกัด (PTT Oil and Retail 
Business Company Limited, “PTTOR”) (เดิมช่ือ บริษทั ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั) ดว้ยคะแนนเสียงมำกกวำ่ 
3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้มำประชุมให้ปรับโครงสร้ำง ปตท. ดงักล่ำวขำ้งตน้ และไดรั้บทรำบ
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ควำมเป็นไปได้ของแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ PTTOR ต่อประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ซ่ึง
รวมถึงกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของ PTTOR ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของปตท. ท่ีมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น แต่จะ
ไม่เสนอขำยให้ผูถื้อหุ้นท่ีท ำให้ PTTOR มีหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Share Offering) และ
กำรน ำ PTTOR เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในอนำคต (“รำยกำร IPO”) 

 : เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กับ ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท เอ็นจีเค 
เซรำมิค จ ำกดั (นิคมเอเซียสุวรณภูมิ) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 0.22 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำ
ควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

พฤษภำคม       : เม่ื อวัน ท่ี  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 ำทุนท่ีได้ในคร้ังน้ีไปเป็นทุนวิจัยและด ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสำยกำรผลิต
แบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออนได้อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือน ำผลิตภณัฑ์เขำ้สู่สำยกำรผลิตในเชิงพำณิชย ์โดยมี
เป้ำหมำยแรกของผลิตภัณฑ์เป็นแบตเตอร่ีเพ่ือกำรประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับ 
ภำคอุตสำหกรรม และกำรเสริมสร้ำงควำมมัน่คงในระบบจ่ำยไฟฟ้ำและระบบเช่ือมโยง 

 :     เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2560  คณะกรรมกำรปตท. มีมติอนุมัติให้ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกัด 
(“PTTGE SG”) ด ำเนินกำรยกเลิกกำรเขำ้ร่วมทุนใน Chancellor Oil Pte. Ltd. (“CO”) ซ่ึงถือหุ้นในบริษทั PT 
First Borneo Plantations (“PT FBP”) รวมถึงให้จ ำหน่ำยหุ้น และโอนหน้ีเงินกู ้PTTGE SG ให้แก่ บริษทั PT 
Bentala Agro Lestari (“Bentala”)  PTTGE SG และ Bentala รวมถึงคู่สัญญำอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้ลงนำมใน
สญัญำซ้ือขำยหุน้ (Sale and Purchase Agreement) เรียบร้อยแลว้ 

 :     เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กลัฟ์ วีทีพี จ ำกดั  
โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 18 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2560 ปตท. ลงนำมสัญญำซ้ือขำย LNG ระยะยำว กบั บริษทั เปโตรนำส แอลเอ็นจี 
จ ำกดั ก ำหนดส่งมอบปี 2560-2561 ในปริมำณ 1 ลำ้นตนัต่อปี และตั้งแต่ปี 2562  ในปริมำณ 1.2 ลำ้นตนัต่อปี 
อำยสุญัญำ 15 ปี 

มิถุนำยน : เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2560 PTTER ขำยกลุ่มธุรกิจถ่ำนหิน ซ่ึงประกอบด้วย PTT International Investments 
Limited (PTTII) PTT International Holdings Limited (PTTIH) และบริษทัในกลุ่ม ใหก้บั PTTGM   

 : บริษทั ปตท.สผ.สยำม จ ำกดั (ปตท.สผ.สยำม) บริษทัย่อยท่ี ปตท.สผ. ถือหุ้น 100% และเป็นผูด้  ำเนินงำน
โครงกำรเอส 1 ไดห้ยดุกำรผลิตชัว่ครำวเฉพำะในพ้ืนท่ี ส.ป.ก. เป็นเวลำ 23 วนั เน่ืองจำกศำลปกครองสูงสุดได้
มีค  ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2560 ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เร่ือง
กำรใหค้วำมยินยอมในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติในเขตปฏิรูปท่ีดินไปใชป้ระโยชน์ตำมกฎหมำยอ่ืน ใหผู้รั้บ
สมัปทำนบนบกทุกรำยหยดุกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียมท่ีมีกำรด ำเนินกำรอยูใ่นพ้ืนท่ี ส.ป.ก. เป็นกำรชัว่ครำว 
ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยน ้ ำมนัดิบเฉล่ียลดลงประมำณ 15,000 บำร์เรลต่อวนั ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ลดลงประมำณ 130 ตนัต่อวนั และก๊ำซธรรมชำติลดลงประมำณ 10 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั 

 :  เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2560 ปตท. ด ำเนินกำรก่อสร้ำง LNG Terminal 1 Phase 2 แลว้เสร็จพร้อมเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย ์สำมำรถรองรับ LNG ได ้10 ลำ้นตนัต่อปี 

 : เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2560 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลงังำน (กกพ.)  มีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไข
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดให้ใช ้หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลท่ีสำมฉบับท่ี 2 ของ 
ปตท. (TPA Code – ปตท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ือมต่อโดยวธีิ Hot Tap   
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 : เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2560 PTTER ไดด้ ำเนินกำรช ำระบญัชีและจดทะเบียนเลิกกิจกำร PTT FLNG Limited 
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง PTT International (Singapore) (บริษทัยอ่ย PTTER) และ บริษทั PTTEP FLNG 
Holding Company Limited  

 : เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั โรจนะ เพำเวอร์ 
จ ำกดั (โครงกำร 3)  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียู
ต่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2560 บริษทั บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ำกดั (“BSA”) (บริษทัยอ่ยของ ปตท. ถือ
หุ้นสัดส่วนร้อยละ 25) ไดจ้ดัตั้งบริษทัใหม่ภำยใต ้BSA ช่ือบริษทั บิซิเนส โปรเฟสชัน่แนล โซลูชัน่ส์ จ ำกดั 
(Business Professional Solutions Co. Ltd.: “BPS”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท  

 : เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2560 บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ จ ำกดั (“PTT ICT”) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรเก่ียวกบั
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ถือหุ้นโดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยปตท. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 20 
ไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือเป็น “บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จ ำกดั” (“PTT DIGITAL”) 

 :  เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2560 ปตท. ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหำรธุรกิจ จ ำกัด (บริษัทย่อยของ 
ปตท.สผ.) จดัตั้งบริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกดั (PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL) 
โดย ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) 
เพ่ือเป็นก้ำวแรกในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain แบบครบวงจรด้วยทุนจดทะเบียน 
8,000,000 บำท  

 : เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั บำงปะอิน โคเจน
เนอเรชัน่ จ ำกดั (โครงกำร 2) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 19 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

กรกฎำคม : เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560  ปตท. และ PTTGM ไดด้ ำเนินกำรโอนหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทั เอช็เอม็ซี 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 ใหแ้ก่ GC   

 : เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ใหก้บั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั เอน็เอส-โอจี 
เอนเนอร์จี โซลูชัน่ส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 1.12 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำ
ควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ใหก้บั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กลัฟ์ ทีเอส 1 จ ำกดั 
โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 18 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 :    เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2560 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลงังำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอตัรำ
ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2560 ของระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2)  และระบบท่อส่งก๊ำซ
ฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ท่ีอตัรำ 1.1668 บำทต่อลำ้นบีทียู   ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) ท่ี
อตัรำ  0.1569 บำทต่อลำ้นบีทียู  และส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง (พ้ืนท่ี 5) ท่ีอตัรำ  0.0000 
บำทต่อลำ้นบีทีย ู โดยให้เรียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2561 หรือจนกว่ำจะมีกำรเห็นชอบกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรจำก กกพ. กำรคิดอัตรำค่ำบริกำรนั้ นอำศัย
หลกัเกณฑ์ตำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือ ธนัวำคม 2550 
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รวมทั้งอำศยัควำมตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 และเห็นชอบให้
ปรับอตัรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของตน้ทุนผนัแปร 
ประจ ำปี 2560 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ท่ีอตัรำ 0.7759 บำทต่อลำ้นบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำ
ค่ำบริกำรดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 เป็นตน้ไป 

:  เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2560  ปตท.สผ ไดรั้บเอกสำรทำงคดีเก่ียวกบักำรฟ้องร้องจำกเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหล
จำกแหล่งมอนทำรำ โดยเป็นกำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกระทรวงส่ิงแวดล้อมและป่ำไม้ สำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.1 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

 : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั กบินทร์
บุรีกล๊ำส อินดสัทรี จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 3 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 
บีทียตู่อลูกบำศก์ฟุต และลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั คลองหลวง ยทิูลิต้ี จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำม
สญัญำ 16 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 ปตท. รับมอบเรือ LNG เท่ียวแรกจำก บริษทั เปโตรนำส แอลเอน็จี จ ำกดั ปริมำณ 
0.14 ลำ้นลูกบำศกเ์มตร ณ สถำนี รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว มำบตำพดุ จ. ระยอง 

 : เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 PTTGM ไดเ้พ่ิมทุนให้แก่ PTTIH และ PTTIH เพ่ิมทุนให้แก่ PTTML จ ำนวน 
649 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือน ำมำช ำระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียใหแ้ก่ PTTER และ PTTER ไดน้ ำเงินดงักล่ำว ไป
ช ำระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคำ้งคืน ปตท. 

 : เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 PTTGL ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTGL Investment Limited (PTTGLI) จดทะเบียนใน
เขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ดว้ยทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญสหรัฐ  โดย ถือหุ้น
ร้อยละ 100 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) และขยำยกำร
ลงทุนใน LNG Value Chain ของบริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอน็จี จ ำกดั 

 : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2560 PTTGLI ไดเ้ขำ้ซ้ือโครงกำร MLNG Train 9 ซ่ึงเป็นโรงงำน LNG Liquefaction 
ประเทศมำเลเซีย ในสดัส่วนร้อยละ 10  โดยมีมูลค่ำประมำณ 500 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ จำก Petronas ดว้ยก ำลงั
กำรผลิตปัจจุบนั 3.6 ลำ้นตนัต่อปี   

 :     เม่ือวนัท่ี 31 กรกฏำคม 2560 คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ ในประชุมคร้ังท่ี 3/2560 (คร้ังท่ี 13) มี
มติเห็นชอบหลกักำรและแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขนัในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรด ำเนินงำนระยะท่ี 1 
(ระยะด ำเนินกำรโครงกำรน ำร่อง) มอบหมำยให ้ปตท. แยกธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โดยให้เป็นกำรแยกทำง
บญัชีก่อน แลว้แยกเป็นหน่วยธุรกิจหรือนิติบุคคลในล ำดบัต่อไป โดยให้หน่วยธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ 
ปตท. ดงักล่ำว ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูบ้ริหำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission System Operator : TSO) ท่ีมี
กำรบริหำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงมีอิสระและมีประสิทธิภำพ โดยให้ TSO มีกำรก ำหนด Code Of 
Conduct ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ กกพ. ดว้ยเช่นกนั 

สิงหำคม : คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) มีมติเปิดเสรี LPG ทั้งระบบ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 
 :      เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั แม็คคียฟ์ู้ด 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 0.2 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำม
ร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั คำนำยำม่ำ 
คำเซอิ (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 0.2 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 
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 :     เม่ือวนัท่ี 12 สิงหำคม 2560 โครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
บนบก เส้นท่ี 4 ก่อสร้ำงแลว้เสร็จ (Mechanical Completion)  และไดด้ ำเนินกำรทดสอบประสิทธิภำพของ
สถำนีแล้วเสร็จ (Complete of Performance Acceptance Test) เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน  2560 เพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นท่ี 4  รองรับควำมตอ้งกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

 : เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2560  PTTLNG ร่วมกบั บริษทั Samsung Engineering (Thailand) Ltd. และบริษทั CAZ 
(Thailand) Ltd. ลงนำมในสัญญำโครงกำรกำรใชป้ระโยชน์จำกพลงังำนควำมเยน็เพื่อปรับปรุงเสถียรภำพ
ระบบไฟฟ้ำ (In-plant Power Generation)  ซ่ึงเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีน ำควำมเย็นเหลือใช้จำกกำร
เปล่ียนสถำนะของ LNG มำต่อยอด ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำภำยในโรงงำนใหดี้ข้ึนร้อยละ 21 อีกทั้ง
ยงัช่วยลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มในทะเล  

 :     เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ไดพ้ิจำรณำอนุมติัขำยหุ้นบริษทั Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. 
(“KPL”) ในส่วนท่ี ปตท. ถืออยูท่ั้ งหมดจ ำนวน 2,160,000 หุ้นในรำคำ 1 ริงกิต ให้แก่ บริษทั Keloil Bottling 
Sdn.Bhd. (“KBSB”) เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมอยำ่งต่อเน่ือง 

 :  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2560   ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. จ ำนวน 7 บริษทั ร่วมลงนำมสัญญำผูถื้อหุ้นเพื่อ
จดัตั้ง บริษทั สำนพลงั วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำกดั มีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 10,000,000 บำท เพื่อสนบัสนุนกำร
ด ำเนินกิจกำรดำ้นวิสำหกิจเพ่ือสังคม หรือ Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมกำรจำ้งงำนชุมชนใน
ทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 : เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2560 ปตท. ร่วมลงนำมสัญญำต่ออำยุส่งก๊ำซกบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั โกลว ์
พลงังำน จ ำกดั มหำชน โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 66 ลำ้นลูกบำศกฟ์ุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บี
ทียตู่อลูกบำศก ์

 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั เอเซียน อิน
ซูเลเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 0.13 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

กนัยำยน : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560  โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นท่ี 5 ระยะท่ี 1 (ระยอง – Midline Block 
Valve Station จงัหวดัฉะเชิงเทรำ) ไดล้งนำมสญัญำจดัจำ้ง (Award of Contract) ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง  โดยจดัจำ้ง 
Sinopec International Petroleum Service Corporation    

 :     เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560  ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กลัฟ์ ทีเอส 2 จ ำกดั 
โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 18 ลำ้นลูกบำศก์ฟตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ และ 
ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินมั (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำม
สญัญำ 0.4 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2560  ตำมมติ กบง. ให้ปรับรำคำขำย NGV เฉพำะค่ำใชจ่้ำยกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซท่ี 
0.4553 บำท/กิโลกรัม ท ำให้ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินกำร NGV เพ่ิมข้ึนจำก 3.4367 บำท/กิโลกรัม เป็น 3.8920 บำท/
กิโลกรัม โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2560 โดยทยอยปรับข้ึนเป็นสองงวด ในเดือนกนัยำยน และเดือน
ตุลำคม 

 : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน 2560 PTTGM เพ่ิมทุนให้แก่ PTTIH และ PTTIH เพ่ิมทุนให้แก่ PTTML เพ่ิมเติม เพ่ือ
น ำมำช ำระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคำ้งให้แก่ PTTER จ ำนวน 301.75 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และ PTTER ไดน้ ำ
เงินดงักล่ำวไปช ำระหน้ีเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคงคำ้งคืน ปตท. 
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 : เม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2560  GPSC ไดล้งนำมบนัทึกควำมเขำ้ใจร่วมกนั (MOU) กบั ระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ  PTT Cambodia (PTTCL) ในเร่ือง Natural Gas Market and 
Total Energy Solution Project 

 :     เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2560  บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั (CHPP) ซ่ึง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100   ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน (MOU) กับ บริษัท ปตท บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 
(PTTRM) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีด ำเนินดูแลและบริหำรสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. และร้ำนคำ้สะดวกซ้ือจิฟฟ่ี เพื่อ
ด ำเนินกำรพฒันำร่วมกนัในกำรติดตั้งแผงโซล่ำร์เซลล ์ภำยในสถำนีบริกำรน ้ ำมนัของ PTTRM  

 :  เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2560 ปตท.สผ. ไดรั้บอนุมติักำรโอนสัดส่วน กำรลงทุนโครงกำรบี 6/27 จำกผูร่้วมทุน
อ่ืนจำกรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงพลงังำน เป็นผลใหบ้ริษทัมีสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 

 : บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ำกดั (“BSA”) (บริษทัยอ่ยของ ปตท. ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 25) ได้
จดัตั้ งบริษัทใหม่ภำยใต ้BSA ช่ือบริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จ ำกัด (Business Professional 
Solutions Co. Ltd.: “BPS”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.ท่ีจะมี
กำรใหบ้ริกำร Shared Service สำขำต่ำง ๆ ในอนำคต 

ตุลำคม : เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กับ ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท บ้ำนโป่ง ยูทิลิต้ี 
(โครงกำร 1 และ 2) จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำโรงละ 17 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำม
ร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 ปตท. ร่วมกบับริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (GPSC) ร่วมลง
นำมในบัน ทึกข้อตกลง  “Natural Gas Market & Total Energy Solution Project” เพ่ือพัฒนำตลำดก๊ำซ
ธรรมชำติและตลำดไฟฟ้ำ ในประเทศกมัพูชำ ซ่ึงจะช่วยต่อยอดกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นพลงังำนแบบครบวงจร
ของกลุ่ม ปตท. ในภูมิภำคอำเซียน 

 : เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2560  ปตท. ร่วมลงนำมในสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ กบั บริษทั ดบับลิวเอชเอ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จ ำกดั ส ำหรับพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดั
ชลบุรี อนัเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยกำรเปิดเสรีกิจกำรก๊ำซฯ ของภำครัฐ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำร
จดัหำพลงังำน ใหแ้ก่ภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2560 ปตท.สผ.ได้พิจำรณำปรับแผนกำรพฒันำโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ใน
ประเทศแคนำดำ ซ่ึงรวมถึงกำรชะลอกำรตดัสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำย (Final Investment Decision) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภำวะอุตสำหกรรมปัจจุบนั ส่งผลใหเ้กิดขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ ำนวนประมำณ 
550 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชี ทั้งน้ี ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินสดในมือและ
กระแสเงินสดของ ปตท.สผ. แต่อยำ่งใด 

 :  เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 10/2560 มีมติอนุมติัให้ Sakari Resources 
Limited (SAR) เสนอรับซ้ือหุ้นคืนจำกผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย และให้ PTTML รับซ้ือหุ้นคืนจำกผูถื้อหุ้นรำยย่อยท่ี
ประสงคข์ำยหุน้คืน 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2560 ปตท.สผ. ได้จัดตั้ งบริษทั PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. เพื่อ
รองรับกำรเขำ้ร่วมประมูลสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเมก็ซิโก 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2560  ปตท. ไดร้ำยงำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ืองกำรด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้น
กู ้สกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.375 ต่อปี ซ่ึงบริษทัฯ 
ออกและเสนอขำยแก่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศ และจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ โดยไถ่ถอนหุ้นกู้
ตำมจ ำนวนเงินตน้คงคำ้งของหุน้กูท้ั้งหมด หรือเท่ำกบั 500 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐ 
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พฤศจิกำยน : เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กับ ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กัลฟ์ ทีเอส 3 
จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 17 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศก์
ฟตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั ไออำร์พีซี คลีน 
พำวเวอร์ (โครงกำร 1) จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 18 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษทั ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกดั (IRPC-CP) โรงไฟฟ้ำผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำย
เลก็ ก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวม 240 เมกะวตัต ์ไอน ้ ำ 180-300 ตนัต่อชัว่โมง ท่ี GPSC และ IRPC ไดเ้ขำ้ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตำมล ำดบั เร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นระยะท่ี 2 คิดเป็นก ำลงักำรผลิตติดตั้ง 
จ ำนวน 195 เมกะวตัต์หรือเป็นก ำลงักำรผลิตตำมสัดส่วนกำรลงทุนในระยะท่ี 2 จ ำนวน 99.4 เมกะวตัต์ได้
เดินเคร่ืองจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยแลว้  

 : เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ใหก้บั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั ไออำร์พีซี คลีน 
พำวเวอร์ (โครงกำร 2) จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 18 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

: เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมญัของบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  รีไฟน์น่ิง จ ำกัด 
(มหำชน) (“SPRC”) ท่ี ปตท. ถืออยู่ทั้ งหมดจ ำนวน 234,562,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมดของ SPRC รวมเป็นมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้ งส้ิน 3,706,085,430.20 บำท ผ่ำนตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ธนัวำคม : เม่ือวนัท่ี 15 ธันวำคม 2560  บริษทั อิชิโนเซกิ โซล่ำ พำวเวอร์ 1 จีเค ซ่ึง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99  
ตั้งอยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เร่ิมผลิตกระแสไฟฟ้ำเชิงพำณิชยป์ระเภทโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยก์บั Tohoku 
Electric Power Company อำยสุญัญำ 20 ปี มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 20.8 เมกะวตัต ์

 :     เม่ือวนัท่ี 22 ธันวำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั วนัไทย
อุตสำหกรรม จ ำกดั (บำงชนั) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 0.3 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2560 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กับ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท เอพีซี 
อุตสำหกรรม จ ำกดั โดยมีปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 0.02 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีที
ยตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 
ปี 2561    
มกรำคม  : วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กัลฟ์ ทีเอส4  จ ำกัด  

ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ  
 : เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 บริษทั GC ไดล้งนำมสัญญำออกแบบวิศวกรรมกำรจดัหำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

กำรก่อสร้ำง (Engineering, Procurement & Construction) โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration 
Project: ORP) ท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพตุ จงัหวดัระยอง ก ำลงักำรผลิตโอเลฟินส์ 750,000 ตนัต่อปี ซ่ึงคำด
วำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดภ้ำยในปี 2563 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมำณ 36,000
ลำ้นบำท หรือประมำณ 985 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ   

 : เม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั PTTGC America LLC ("PTTGCA") ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของ GC มีมติอนุมติัให้ PTTGCA ลงนำมในร่ำงขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (HOA) กบับริษทัในเครือของบริษทั 
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Daelim Industrial Co., Ltd. ผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้ำงและผูผ้ลิตเคมีภณัฑ์ สำธำรณรัฐเกำหลี เพ่ือศึกษำควำม
เป็นไปไดข้องโครงกำรปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในกำรผลิตและจ ำหน่ำย 
เอทิลีนและผลิตภณัฑต์่อเน่ืองซ่ึงมีก ำลงักำรผลิต 1.5 ลำ้นตนัต่อปี 

 :  เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 บริษทั PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ. และกลุ่มผูร่้วมทุนไดช้นะกำรประมูลแปลงส ำรวจในอ่ำวเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก 
จ ำนวน 2 แปลง  

กมุภำพนัธ์ : วนัท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซฯเพ่ือกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท อมตะ บี.กริม 
เพำเวอร์ (ระยอง3) จ ำกดั ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสัญญำ 15 ลำ้นลูกบำศก์ฟตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียู
ต่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 ปตท. เร่ิมจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ PTT UltraForce Diesel น ้ ำมนัดีเซลพรีเม่ียมท่ีผ่ำน
มำตรฐำนยโูร 5 ค่ำก ำมะถนัต ่ำกวำ่ 10 ppm เป็นรำยแรกในประเทศไทย 

 : วนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2561  ปตท. และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งระเทศไทย (กฟผ.) ไดร่้วมลงนำมควำมร่วมมือดำ้น
พลงังำน ซ่ึงนับเป็นควำมร่วมมือคร้ังส ำคญัของสองรัฐวิสำหกิจไทย ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของกระทรวง
พลงังำน ท่ีมีพนัธกิจหลกัในกำรดูแลควำมมัน่คงทำงไฟฟ้ำและพลงังำนให้แก่ประเทศ  ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท ำ
ให้เกิด Team Thailand for Energy Business ท่ีจะช่วยดูแลควำมมัน่คงทำงพลงังำน ตลอดจนร่วมกนัพฒันำ
ธุรกิจพลงังำน และนวตักรรมทำงดำ้นพลงังำน เพ่ือพฒันำเศรษฐกิจของประเทศและพฒันำควำมเป็นอยูข่อง
ประชำชนใหดี้ยิง่ข้ึนไป 

 : เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2561 กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและป่ำไมอิ้นโดนีเซียไดย้ื่นค ำร้องขอถอนฟ้องต่อศำลใน
ประเทศอินโดนีเซีย เร่ืองกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหลในแหล่งมอนทำรำ ประเทศ
ออสเตรเลีย ตั้งแต่ 8 พฤษภำคม 2560 นั้น โดยศำลมีค ำสัง่อนุญำตให้ถอนฟ้องโดยใหเ้หตุผลวำ่จะแกไ้ขค ำฟ้อง 
และจ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำมแลว้ 

 : เม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. อนุมติัใหป้ตท. เขำ้ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั IRPC 
จำกธนำคำรออมสิน จ ำนวน 1,950 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 9.54 
ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ IRPC ในรำคำหุ้นละ 7.10 บำท รวมเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 13,845 ลำ้นบำท 
ผำ่นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท ำใหป้ตท.ถือหุน้ IRPC เป็นสดัส่วนทั้งหมดร้อยละ 48.05 

 : เม่ือวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรปตท. อนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั ปตท. ศูนยบ์ริหำรเงิน จ ำกดั 
(PTT Treasury Center Company Limited : PTT TCC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100  
มีทุนจดทะเบียน 20 ลำ้นบำท เพ่ือกำรประกอบธุรกิจส ำนกังำนใหญ่ขำ้มประเทศ (International Headquarters : 
IHQ) และศูนยบ์ริหำรเงิน (Treasury Center : TC) ส ำหรับบริหำรจดักำรทำงกำรเงินของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 

มีนำคม  : วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซฯเพ่ือกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จ ำกัด  
ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : วนัท่ี 6 มีนำคม 2561  ปตท. และบริษทั บ๊ิกแก๊ส เทคโนโลยี จ ำกดั (BGT) ไดร่้วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว (LNG) โดยนับเป็นคร้ังแรก ท่ี ปตท. มีกำรลงนำมสัญญำขำย LNGให้ผูค้ำ้เอกชน เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยต่อใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊ำซฯ  

 : เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2561  ปตท. ท ำสัญญำซ้ือน ้ ำมันดิบกับบริษัท Brunei Shell Petroleum ในกำรรับซ้ือ
น ้ ำมนัดิบจำกประเทศบรูไนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ 

 : เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2561 คณะกรรมกำร ปตท. อนุมติัให้จดัจำ้ง บริษทั JSC OGCC KazStroyService (KSS) 
เป็นบริษทัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงวำงท่อส่งก๊ำซฯ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เสน้ท่ี 5 (ระยะท่ี 2) 



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
 

ส่วนท่ี 1(1) หนำ้ท่ี 19 

 : เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรจดัท ำคู่มือกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส ำหรับกำรพฒันำ
โครงกำรในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC) 

 : เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 บริษทั จีซี เอสเตท จ ำกดั ซ่ึง GC ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 100 ไดล้งนำมในสัญญำซ้ือ
ขำยท่ีดินและทรัพยสิ์นจำก PTT โดยมีมูลค่ำรวมเป็นเงินประมำณ 7,200 ลำ้นบำท     

 : เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2561 กลุ่มผูร่้วมทุน ได้แก่ บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch) 
หรือ PTTEP HKO (ผูด้  ำเนินกำร) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท PETRONAS Carigali Sdn. 
Bhd. (PCSB) ซ่ึงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 80 และ 20 ตำมล ำดับได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contracts) กบั Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำร
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจ 2 แปลง ในประเทศมำเลเซีย 

เมษำยน : เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ของ ปตท. มีมติดงัน้ี 
 เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้อง ปตท. จำกเดิมหุน้ละ 10 บำท เป็น หุน้ละ 1 บำท และอนุมติักำรแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้อง ปตท. 
โดยมีผลบงัคบัใชใ้นตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษำยน 2561 

 อนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 20.00 บำท คิดเป็นเงินประมำณ 
57,108 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมปี 2560 โดยเม่ือวนัท่ี 15 
กนัยำยน 2560  ปตท.ไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ใน
อตัรำหุ้นละ 8.00 บำท คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ำยส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 ใน
อตัรำหุน้ละ 12.00 บำท และจ่ำยในวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

 : เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท.มีมติอนุมัติกำรจัดตั้ งบริษทัใหม่ในสำธำรณรัฐ
สิงคโปร์เพ่ือด ำเนินธุรกิจกำแฟ โดยกำรสร้ำงแบรนด์ “Café Amazon” ให้ไปสู่กำรเป็น Global Brand โดย
จดัตั้งบริษทัในเดือนกนัยำยน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 6.5 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ ประกอบด้วยหุ้น
สำมญัมูลค่ำหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยบริษทั ปตท.น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) (PTTOR) ถือ
หุน้ ร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ปตท. ไดล้งนำมสัญญำจำ้งท่ีปรึกษำออกแบบรำยละเอียดโครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีวงั
จนัทร์วลัเล่ย ์ระหวำ่ง กิจกำรคำ้ร่วม บริษทั เอ็ม เอ เอ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั (MAA) และบริษทั เอเช่ียน เอ็นจิ
เนียร่ิง คอนซลัแตน้ส์ จ ำกดั (AEC) 

พฤษภำคม : วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 กบง. มีมติเห็นชอบให้ปรับรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ จำกเดิม
ท่ี 10.00 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บำทต่อกิโลกรัม เพ่ือใหส้ะทอ้นค่ำควำมร้อนท่ีเปล่ียนแปลงไป (ค่ำควำม
ร้อนเพ่ิมข้ึนจำก 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม) เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรจดักำร
คุณภำพก๊ำซฯ NGV ซ่ึงจะช่วยใหร้ถสำธำรณะประหยดักำรเติมก๊ำซฯ ช่วยเพ่ิมกำรท ำระยะทำงไดม้ำกกวำ่เดิม 
โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 และใหท้ยอยปรับรำคำขำยปลีก NGV
ของรถโดยสำรสำธำรณะตำมรำคำขำยปลีกส ำหรับรถยนตท์ัว่ไปเพ่ือใหส้ะทอ้นตน้ทุน 

 : เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 ปตท. ไดล้งนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบับริษทั อีทรำน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
(ETRAN) เพื่อสนบัสนุนดำ้นเทคนิคในกำรสร้ำงตน้แบบรถจกัรยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 

 : วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2561 ปตท. และ บริษทั เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้กำรลงนำม บนัทึกขอ้ตกลงควำม
ร่วมมือศึกษำแนวทำงกำรบริกำรก๊ำซธรรมชำติในนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย ์ซิต้ี มีระยะเวลำ 2 ปี ซ่ึงนบัเป็น
ตน้แบบของกำรพฒันำกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ในภำคอุตสำหกรรม ดว้ยระบบขนส่งทำงรถ หรือ 
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LNG Satellite (LNG-SAT) ท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย ช่วยเพ่ิมศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัใหก้บันิคมอุตสำหกรรม รวมทั้งโรงงำนท่ีตั้งอยูใ่นนิคม ใหไ้ดใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีรำคำถูกลง 

 : วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด (“SAPTHIP”) (ซ่ึงบริษัท ไทยออยล์ เอทำนอล จ ำกัด 
(“TET”) ถือหุ้นอยูร้่อยละ 50) ไดจ้ดัตั้งบริษทั ทรัพยทิ์พย ์กรีน เอน็เนอร์ยี่ จ  ำกดั เพ่ือประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซชีวภำพ (Biogas) ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลำ้นบำท โดยมีบริษทั SAPTHIP ถือหุน้ร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ปตท. ไดล้งนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถทำง
นวตักรรม กับ ส ำนักงำนนวตักรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (NIA) เพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำง
นวตักรรม พฒันำต่อยอดผลงำนวจิยัของ ปตท. ออกสู่ตลำดเพ่ือจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชย ์

 : วนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั GPSC ด ำเนินกำรลงทุนขยำย
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำอีกประมำณ 60 เมกะวตัต์ และไอน ้ ำอีกประมำณ 10 ตนัต่อชั่วโมง โดยใช้เงินลงทุน
ประมำณ 3,105 ลำ้นบำท คำดวำ่จะแลว้เสร็จและเดินเคร่ืองเชิงพำณิชยไ์ดป้ระมำณไตรมำสท่ี 3 ปี 2563 ท ำให้
บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั มีขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิรวมประมำณ 185 เมกะวตัต ์และผลิตไอน ้ ำ
รวมประมำณ 40 ตนัต่อชัว่โมง 

 : เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2561 ปตท. ลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือดำ้นเทคโนโลยีและนวตักรรม กบั 9 
ธนำคำร ไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรทหำรไทย 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์ธนำคำรธนชำติ ธนำคำรยโูอบี และ ธนำคำรออมสิน เพ่ือร่วมกนัส่งเสริมและผลกัดนักำร
พฒันำนวตักรรมทำงกำรเงิน ปรับปรุงและพฒันำระบบทำงกำรเงิน 

มิถุนำยน  : วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 
(ระยอง4) จ ำกัด  ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ  

 : เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2561 ปตท. ไดป้ระชุมร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) ในกำรจดัท ำแนวทำงกำรประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) 

 : เม่ือวนัท่ี  18 มิถุนำยน 2561 ปตท. และ PTTOR ได้ลงนำมในสัญญำโอนกิจกำร และปตท. ได้ด ำเนิน
กระบวนกำรโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินต่ำงๆ ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่ PTTOR ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎำคม 2561 

 : เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั GC อนุมติัให้จดัตั้งบริษทั Kuraray GC Advanced 
Materials Co., Ltd. ซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษทัร่วมทุนเพ่ือเตรียมกำรร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภณัฑช์นิดพิเศษ โดยมี
แผนท่ีจะด ำเนินกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกวิศวกรรมชั้นสูง High-Heat Resistant Polyamide-9T (PA9T) ท่ี 
13,000 ตนัต่อปี และ Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ท่ี 16,000 ตนัต่อปี ซ่ึง GC จะถือหุน้
ร้อยละ 33.4 ร่วมกับบริษัท Kuraray Co., Ltd (KRR)  ซ่ึงจะเขำ้ถือหุ้นผ่ำนบริษัทในเครือร้อยละ 53.3 และ 
บริษัท Sumitomo Corporation (SC) ซ่ึงจะถือหุ้นผ่ำนบริษัทในเครือร้อยละ 13.3  และจะมีทุนจดทะเบียน
เร่ิมตน้ 10 ลำ้นบำท 

 : เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 ปตท.สผ ไดเ้ขำ้ซ้ือสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 22.22 ในโครงกำรบงกช จำกบริษทั 
Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และบริษัท Thai Energy Company Limited (บริษัทย่อย
ของ Shell) ดว้ยมูลค่ำก่อนภำษีประมำณ 750 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ ส่งผลให้ ปตท.สผ. มี
สดัส่วนกำรลงทุนในโครงกำรบงกชเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 44.4445 เป็นร้อยละ 66.6667 และเพ่ิมปริมำณกำรขำย
ปิโตรเลียมของบริษทัประมำณ 35,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั 
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 : เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 ปตท. ลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบั บ. บำงกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั 
(BIG) ในกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำเทคโนโลยแีละสิทธิบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบั Industrial Gas เพื่อสร้ำง
นวตักรรมทำงธุรกิจ 

 :  เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเย็น จ ำกัด 
(DCAP) ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 ด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน ้ ำเยน็ส ำหรับระบบปรับ
อำกำศของอำคำรเทียบเคร่ืองบินรองหลงัท่ี 1 (SAT-1) และโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่ง 115 kV ไปยงัสวิตซ์เกียร์ 
(GIS) ของสถำนีไฟฟ้ำ DCAP 2 เพ่ือจ่ำยไฟฟ้ำใหก้บัโรงผลิตน ้ ำเยน็ 

 : เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 ปตท. ไดล้งนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบับริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคำร์ จ ำกดั 
(มหำชน) เพื่อพฒันำยำนยนตไ์ฟฟ้ำร่วมกนั 

 : เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั TOP มีมติเห็นชอบกำรลงทุนโครงกำรพลงังำน
สะอำด (Clean Fuel Project หรือ CFP) เพ่ือ เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันด้วยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กระบวนกำรผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และขยำยก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัจำกเดิมท่ี 
275,000 เป็น 400,000 บำรร์เรลต่อวนั เพ่ือเพ่ิมควำมยืดหยุน่ให้สำมำรถกลัน่น ้ ำมนัดิบไดม้ำกและหลำกหลำย
ชนิดข้ึน โครงกำรใชร้ะยะเวลำด ำเนินก่อสร้ำงประมำณ 5 ปี โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 4,825 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมำณ 160,279 ลำ้นบำท 

กรกฎำคม : เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎำคม 2561 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั  ซ่ึง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100  ไดล้งนำมสญัญำกบับริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั หรือ PTTPL ในสญัญำรับจำ้งงำนออกแบบ 
จัดหำ และติดตั้ ง  (Engineering, Procurement and Construction ห รือ EPC) ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตยติ์ดตั้ งบนหลังคำ (Solar Rooftop) ขนำด 2 เมกะวตัต์ และระบบกักเก็บพลงังำนด้วยแบตเตอร่ี 
(Battery Energy Storage System หรือ BESS) ขนำด 625 กิโลวตัต-์ชัว่โมง (kWh) 

 : เม่ือ 15 กรกฎำคม 2561 บริษทั PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษทัยอ่ยของ PTTEP) ไดล้ง
นำมขำยสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 ในแหล่งมอนทำรำและสินทรัพยท่ี์เก่ียวข้อง ซ่ึงตั้ งอยู่ในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่ำกำรขำยสินทรัพยจ์ ำนวน 195 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงไดท้ ำกำรซ้ือขำยแลว้เสร็จในเดือนกนัยำยน 2561 อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งต่อกำรด ำเนินกำร 
(Operatorship Transfer) ของ ปตท.สผ. ใหก้บัผูซ้ื้อจะเสร็จสมบูรณ์เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำก National Offshore 
Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) โดยคำดวำ่จะไดรั้บอนุมติัภำยใน
ปี 2562 

 : เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท GC มีมติอนุมัติให้ขำยหุ้นบริษัท Alliance 
Petrochemical Investment (Singapore) Pte. ท่ี GC ถือหุ้นร้อยละ 15.34 คิดเป็นมูลค่ำจำกกำรขำยหุ้นประมำณ 
663 ลำ้นบำท 

 : วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561  กกพ. มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของตน้ทุนผนั
แปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2561 ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2)  และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ท่ีอตัรำ 1.1668 บำทต่อลำ้นบีที
ย ู  ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) ท่ีอตัรำ  0.1569 บำทต่อลำ้นบีทีย ู และส่วนของระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ บนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง (พ้ืนท่ี 5) ท่ีอตัรำ  0.0000 บำทต่อลำ้นบีทีย ูซ่ึงเป็นอตัรำค่ำบริกำรคงเดิม เท่ำกบัปี
ท่ีผ่ำนมำ โดยให้เรียกเก็บอตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 ไปจนกว่ำจะมีกำรก ำหนด
อตัรำค่ำบริกำรตำมหลกัเกณฑใ์หม่  กำรคิดอตัรำค่ำบริกำรนั้นอำศยัหลกัเกณฑต์ำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซ
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ธรรมชำติ และอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือ ธันวำคม 2550 รวมทั้ งอำศัยควำมตำมมำตรำ 70 แห่ง
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 

สิงหำคม : เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2561 PTTOR CHINA ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จ เพ่ือด ำเนินธุรกิจ
หล่อล่ืนในประเทศจีน มีทุนจดทะเบียนเทียบเท่ำไม่เกิน 80 ลำ้นบำท (หรือประมำณ 2.26 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 
ซ่ึงบริษทั PTTOR ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 GC ร่วมกบับริษทัในเครือไดล้งนำมในสญัญำซ้ือขำยเพ่ือเขำ้ซ้ือหุ้นในบริษทั Siam 
Mitsui PTA Company Limited (SMPC) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรในกลุ่มผลิตภณัฑก์รดบริสุทธ์ิเทเรพำธิค (PTA) 
ร้อยละ 74 และบริษทั Thai PET Resin Company Limited (TPRC) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกำรในกลุ่มผลิตภณัฑเ์มด็
พลำสติกโพลีเอทิลีนเทเรทำเลต (PET) ร้อยละ 74 จำกบริษทั SCG Chemical และบริษทั Mitsui Chemical, Inc 
มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 125 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 4,148 ลำ้นบำท และไดซ้ื้อขำยแลว้เสร็จเม่ือ
ส้ินปี 2561 เพ่ือขยำยกำรลงทุนต่อยอดและเพ่ิมศกัยภำพในกำรท ำตลำดเมด็พลำสติกของบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคมธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นบริษทั GPSC คร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติักำรเขำ้
ซ้ือหุ้นของบริษทั โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม และอนุมติักำรออกหุ้นกูท้ั้ งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ลำ้นบำท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัรำเทียบเท่ำ 

กนัยำยน  : วนัท่ี 1 กันยำยน 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ SPP บริษัท กัลฟ์ บีแอล จ ำกัด  
ปริมำณก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ 

 : เม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 2561 ปตท.สผ. ได้มีกำรจัดตั้งบริษทั เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ำกัด เพ่ือ
รองรับกำรลงทุนในอนำคต ดว้ยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท ประกอบดว้ย หุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลด้ิง จ ำกดั (บริษทัย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นใน
สดัส่วนร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กันยำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ปตท. มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผล
ประกอบกำรคร่ึงปีแรกของปี 2561 (1H/2561) ในอตัรำหุ้นละ 0.80 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมำณ 22,850 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของ 1H/2561 ซ่ึงก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 ตุลำคม 2561 

ตุลำคม  : วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 
ระยอง5) จ ำกัด  ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศกฟ์ตุ  

 : วนัท่ี 11 ตุลำคม 2561  ปตท. และ บริษทั บำงกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ำกดั (BIG) ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซธรรมชำติเหลว(LNG) เพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมนอกแนวท่อก๊ำซฯ โดยจะเร่ิมส่ง
ก๊ำซฯในไตรมำส 1/2562 เพ่ือใชท้ดแทนเช้ือเพลิงก๊ำซ LPG น ้ำมนัเตำ และน ้ ำมนัดีเซล  

 : เม่ื อวัน ท่ี  16 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบ ริษัท  IRPC อนุมัติ ให้ลงทุนในบริษัท  Guangzhao Saiju 
Performance Polymer Ltd. (GZSJ) ท่ีประเทศจีน ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้ งหมด มีมูลค่ำ
กำรลงทุนประมำณ 135 ลำ้นหยวน หรือ ประมำณ 650 ลำ้นบำท ซ่ึง GZSJ ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรซ้ือขำย
สินคำ้ประเภทผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรมพลำสติกผ่ำนระบบ E-commerce ในประเทศจีน และอนุมติัให้ IRPC 
จดัตั้งบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 120 ลำ้นบำท ซ่ึง IRPC ถือหุ้นร้อยละ 55 และ GZSJ 
ถือร้อยละ 45 เพ่ือพฒันำธุรกิจซ้ือขำยสินคำ้ประเภทผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรมพลำสติกผ่ำนระบบ E-commerce 
ในประเทศไทย 



     บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 
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 : เม่ือวนัท่ี  30 ตุลำคม 2561 GC ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยเพ่ือเข้ำซ้ือหุ้น Revole Group Limited (RGL) ใน
สัดส่วนร้อยละ 49  โดยเข้ำซ้ือหุ้นจำกผู ้ถือหุ้น เดิมและซ้ือหุ้น เพ่ิมทุนจำก RGL มูลค่ำรวม 6.4 ล้ำน            
ปอนดส์เตอร์ลิง หรือประมำณ 281 ลำ้นบำท โดย RGL เป็นผูผ้ลิต Rotomolding Compound รำยส ำคญัในทวปี
ยโุรปและเขตโอเชียเนีย ซ่ึงวตัถุดิบหลกัท่ีใชคื้อเมด็พลำสติกประเภท LLDPE 

พฤศจิกำยน : วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 ปตท. เร่ิมส่งก๊ำซเพ่ือกำรคำ้ให้กบั ลูกคำ้โรงไฟฟ้ำ SPP บริษทั กลัฟ์ บีพี  ปริมำณ
ก๊ำซฯจดัส่งตำมสญัญำ 17 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ท่ีค่ำควำมร้อน 1000 บีทียตู่อลูกบำศกฟ์ตุ  

 : PTT Mining Limited (PTTML) ได้ด ำเนินกำรรับซ้ือหุ้นของ Sakari Resources (SAR) จำกผูถื้อหุ้นรำยย่อย
ในช่วงเดือนกนัยำยน ถึง พฤศจิกำยน ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร ปตท. หลงัด ำเนินกำรแลว้เสร็จ
สดัส่วนกำรถือหุน้ใน SAR เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 95.49 เป็นร้อยละ 95.82  

 : เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษทั ปตท. อนุมติัให้ ปตท. และบริษทัในเครือร่วมกนัจดัตั้ง
บริษัทร่วมทุนกับ บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ำกัด (Bangkok Industrial Gas Company Limited: 
“BIG”) ภำยใตช่ื้อ “Map Ta Phut  Air Products Company Limited (“MAP”) โดย ปตท. และบริษทัในเครือถือ
หุน้ร่วมกนัในสัดส่วนร้อยละ 51 และ BIG ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของ MAP เพื่อ
รองรับกำรด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยก๊ำซอุตสำหกรรม (Industrial Gas) โดยใชเ้ทคโนโลยกีำรแยกอำกำศ
ท่ีใชค้วำมเยน็เหลือท้ิงจำกก๊ำซธรรมชำติเหลว (“LNG”) โดยก๊ำซฯ ท่ีแยกได ้เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน และ
อำร์กอน ใชร้องรับควำมตอ้งกำรใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม และใชป้ระโยชน์ทำงกำรแพทยท่ี์มีควำมตอ้งกำร 
และขยำยตวัสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต นอกจำกน้ี ไนโตรเจนท่ีผลิตไดจ้ำกโครงกำรฯ ยงัสำมำรถน ำไปต่อ
ยอดนวตักรรมในกำรรักษำคุณภำพควำมสดใหม่ของผลไม ้ก่อนท่ีจะน ำไปเก็บในห้องเยน็ ท ำให้สำมำรถเก็บ
รักษำผลไม้ท่ีมีคุณภำพดีข้ึน เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร ยกระดับคุณภำพชีวิตให้เกษตรกร และมุ่ง
ตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล ท่ีต้องกำรผลักดันโครงกำรระเบียงผลไม้ภำคตะวนัออก (Eastern Fruit 
Corridor : EFC) สนบัสนุนกำรจดัตั้งตลำดกลำงผลไมคุ้ณภำพสูง ในพ้ืนท่ีพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวนัออก (EEC) และผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นมหำนครผลไมโ้ลก โดยโครงกำรมีก ำลงักำรผลิต 450,000 
ตนั/ปี คำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดภ้ำยในปี 2564 ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 1,500 ลำ้น
บำท โดยจดัตั้งแลว้เสร็จเม่ือตน้ปี 2562  

ธนัวำคม  : เม่ือวนัท่ี 7 ธ.ค. 2561 GPSC ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นเพ่ือเขำ้ถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงออ้มผ่ำนบริษทัยอ่ย
ของ GPSC ในบริษทั เอน็.พี.เอส. สตำร์กรุ๊ป จ ำกดั บริษทั เวลิด ์เอก็ซ์เชนจ ์เอเชีย จ ำกดั และบริษทั พี.พี. โซล่ำ 
จ ำกดั ซ่ึงประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์(Solar Power Producers) ในประเทศไทย 
ก ำลงักำรผลิตรวมทั้งส้ิน 39.5 เมกะวตัต ์และเขำ้ลงทุนในบริษทั เทอร์ร่ำฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติ้ง จ ำกดั ท่ี
เป็นกิจกำรให้บริกำรดำ้นกำรปฎิบัติกำรและดูแลบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์โดยมีมูลค่ำกำร
ลงทุนรวม 3,070 ลำ้นบำท เพ่ือกำรประกอบกิจกำรกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศ
ไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 บริษทั ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ำกดั บริษทัยอ่ยของ PTTEP ไดรั้บ
สิทธิในกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผูด้  ำเนินกำรในแปลงส ำรวจหมำยเลข G1/61(แหล่งเอรำวณั) 
และ G2/61(แหล่งบงกช) ท ำใหมี้สดัส่วนกำรลงทุนเพ่ิมเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 100 ทั้งน้ี PTTEP ไดล้งนำม
ในสญัญำแบ่งปันผลผลิต เม่ือ 25 กมุพำพนัธ์ 2562 

 : เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ ระยะท่ี 2 ไดเ้ร่ิมจ่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติเขำ้สู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
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 : เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2561 ปตท. ลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบักำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
เพ่ือมุ่งเน้นกำรพฒันำ Smart City และกำรพฒันำระบบขนส่งทำงรำง ประกอบด้วยกำรศึกษำและจัดท ำ
แผนกำรพฒันำพ้ืนท่ีโดยรอบศูนยก์ำรคมนำคมพหลโยธินบริเวณสถำนีกลำงบำงซ่ือ ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำร
ดำ้นพลงังำนและค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื 

 : เม่ือวนัท่ี 21 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมติัแผนกำรลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ ปตท. 
และบริษทัในเครือท่ีปตท. ถือร้อยละ 100 วงเงินรวม 167,114 ลำ้นบำท โดยกำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. 
เป็นกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและกำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 
อำทิ ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำรขยำยขีดควำมสำมำรถน ำเขำ้ LNG กำรขยำยงำนของธุรกิจน ้ ำมนัและธุรกิจ
คำ้ปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี ปตท.ยงัไดจ้ดัเตรียมงบลงทุนในอนำคต (Provision) จ ำนวน 
187,616 ล้ำนบำท โดยหลักเพ่ือกำรขยำยธุรกิจหลัก (Core Business) เช่น LNG Value Chain,  ท่อก๊ำซ
ธรรมชำติเสน้ท่ี 5,  เงินลงทุนในธุรกิจน ้ ำมนัเพ่ือขยำยสถำนี เป็นตน้ 

 : เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561โครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ วงันอ้ย 
ไดรั้บ Performance Acceptance Certificate (PAC)  สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรจดัส่งก๊ำซฯ ผูใ้ชก๊้ำซ
ธรรมชำติส ำหรับภำคไฟฟ้ำ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรขนส่ง ตำมแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

 : เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลกักำรให้บริษทั 
GPSC รวมกิจกำรกบับริษทั โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) (โกลว)์ โดยมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนให้ โกลว ์ตอ้ง
ขำยกิจกำรของบริษทั โกลว ์เอสพีพี 1 จ ำกดั ให้เสร็จก่อน เพ่ือแกไ้ขปัญหำลดกำรแข่งขนัในพ้ืนท่ีบริเวณมำบ
ตำพุด โดยโกลวไ์ด้บรรลุขอ้ตกลงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและกำรขำยกิจกำรของ SPP1 ได้แลว้เสร็จในเดือน 
มีนำคม 2562 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
ปตท. เป็นบริษทัพลงังำนแห่งชำติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพนัธกิจในกำรสร้ำงควำม

มัน่คงทำงพลงังำนให้กับประเทศ สร้ำงควำมมัง่คัง่ทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงควำมยัง่ยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ส่ิงแวดลอ้มและส่งเสริมสงัคมไทยใหเ้ขม้แขง็  

กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้ งแต่ตน้น ้ ำจนถึงปลำยน ้ ำโดย มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงนวตักรรมดำ้นพลงังำน ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบดว้ยธุรกิจท่ี
ด ำเนินงำนเองและธุรกิจท่ีลงทุนผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. สำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

1.3.1    ธุรกจิทีด่ าเนินงานเอง ประกอบด้วย 

                        ธุรกจิต้นน า้ 
 1.3.1.1  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ และคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติ คำ้ปลีกก๊ำซธรรมชำติ จัดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดย
กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจดัหำจำกแหล่งในประเทศ และกำรน ำเขำ้จำกประเทศเพ่ือนบำ้น รวมถึงไปถึงกำร
น ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติในรูปแบบก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพ่ือให้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ
เพียงพอรองรับควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติของประเทศท่ีขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง ส ำหรับกำรจดัจ ำหน่ำยครอบคลุมกำรจดั
จ ำหน่ำยให้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำซ่ึงประกอบไปดว้ย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent 
Power Producer : IPP) และ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producer : SPP)  กำรจดัจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้อุตสำหกรรม 
ผำ่นกำรลงทุนระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บัภำคขนส่ง เพ่ือส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเป็น
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เช้ือเพลิงทำงเลือกทดแทนน ้ ำมนัเบนซินและดีเซล ผำ่นกำรลงทุนในสถำนีบริกำร NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  
ปตท. ไดล้งทุนในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภณัฑต์่ำงๆ ท่ี
มีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ในกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทย
เพ่ือสนบัสนุนภำคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
หรือ LPG เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนส่ง  

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดมี้กำรลงทุนสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Receiving Terminal) ผ่ำนบริษทั พีทีที 
แอลเอน็จี จ ำกดั (PTT LNG) ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริกำรในกำรรับเรือน ำเขำ้ LNG  กกัเก็บ LNG และแปลง
สภำพ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ เพ่ือรองรับกำรน ำเขำ้ LNG ของ หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ปตท. โดย PTT LNG ไดเ้ปิดให้
บุคคลท่ีสำมสำมำรถแจง้ควำมประสงคเ์พ่ือเขำ้มำใชห้รือเช่ือมต่อสถำนี LNG ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนำคม 2558 

ส ำหรับ กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 มำจำกกำรจดัหำจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศ ส่วนท่ี
เหลือมำจำกกำรน ำเขำ้ก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศสหภำพเมียนมำ และ กำรน ำเขำ้ LNG 

นอกจำกน้ี หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติยงัมีธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจบริหำรสินทรัพยท่์อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ธุรกิจขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ ประกอบดว้ยระบบส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล ท่ีเช่ือมต่อกบั
แหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝ่ังตะวนัออก ท่ีรับก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งในอ่ำว
ไทย และสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝ่ังตะวนัตกท่ีรับก๊ำซแหล่งยำดำนำ เยตำกุน และ 
ซอติกำ้ ในสหภำพเมียนมำ ท่ีชำยแดนไทย-สหภำพเมียนมำ  เพ่ือส่งก๊ำซธรรมชำติไปยงัผูผ้ลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  
NGV และอุตสำหกรรม โดย PTT LNG ไดเ้ปิดให้บุคคลท่ีสำมสำมำรถแจง้ควำมประสงค์เพ่ือเขำ้มำใชห้รือเช่ือมต่อสถำนี 
LNG ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนำคม 2558 

  กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ของธุรกิจก๊ำซธรรมชำติทั้งในส่วนคำ้ส่ง และคำ้ปลีก จะอยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัของคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.) ตำมพระรำชบัญญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 
2550 ในขณะท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ จ ำหน่ำยให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อำ้งอิงตำมรำคำผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีและ
ปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นไปตำมกลไกตลำดโลก  แต่ในส่วน LPG ท่ีจ  ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงในประเทศ  ภำครัฐไดก้ ำหนดโครงสร้ำง
รำคำจ ำหน่ำย ท่ีสะทอ้นตน้ทุนกำรจดัหำและผลิตท่ีแทจ้ริงของแหล่งจดัหำและผลิต LPG ของประเทศ (LPG Pool Price)  มี
ผลตั้งแต่ กุมภำพนัธ์ 2558 และภำยหลงั คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2559 
เห็นชอบแนวทำงกำรเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG และไดย้กเลิกกำรก ำหนดรำคำ LPG ณ โรงแยกก๊ำซฯ และ รำคำ LPG ณ โรง
กลัน่ จำกระบบ LPG Pool Price เป็นรำคำสะทอ้นตน้ทุน LPG น ำเขำ้ (Import Parity) มีผลตั้งแต่ มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 
โดยยงัคงก ำหนดให ้LPG จำกโรงแยกก๊ำซฯ ขำยในรำคำสะทอ้นตน้ทุนเช่นเดิม และเม่ือ 31 กรกฎำคม 2560  กพช. ไดมี้มติ
ให้เปิดเสรีธุรกิจก๊ำซฯ LPG โดยไดย้กเลิกกำรก ำหนดรำคำ LPG ณ โรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลัน่ แต่ยงัคงให้มีกำรประกำศ
โครงสร้ำงรำคำ LPG อำ้งอิง ส ำหรับ LPG ท่ีจ  ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงในประเทศ มีผลตั้งแต่ สิงหำคม 2560 เป็นตน้ไป  
                   ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2559 ภำครัฐขอควำมร่วมมือจำก ปตท. ในกำรช่วยเหลือประชำชนท่ีใช ้LPG ในกลุ่มภำคครัวเรือน
ท่ีมีรำยไดน้อ้ย  ร้ำนคำ้หำบเร่แผงลอย  เป็นกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG ของประเทศ และตั้งแต่ 
ตุลำคม 2560 เป็นตน้ไป กำรช่วยเหลือประชำชนท่ีใช ้LPG ในกลุ่มภำคครัวเรือนท่ีมีรำยไดน้อ้ยจะไปใชสิ้ทธิตำมโครงกำร
บตัรสวสัดิกำรแห่งรัฐแทน โดย ปตท.จะรับภำระเฉพำะกลุ่ม ร้ำนคำ้หำบเร่แผงลอย  ต่อไป 

ธุรกจิปลายน า้ 
1.3.1.2  หน่วยธุรกจิน า้มนั 

         เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2561 ปตท. ได้ลงนำมในสัญญำโอนกิจกำร (Business Transfer Agreement) เพื่อโอน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจน ้ ำมนั ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่ บริษทั ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก 
จ ำกดั (มหำชน) หรือ PTTOR โดย ปตท. ไดเ้ร่ิมด ำเนินกระบวนกำรโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ี
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เก่ียวขอ้งดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 ภำยใตส้ัญญำโอนกิจกำร  โดยมีทรัพยสิ์นบำงอย่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วย
ธุรกิจน ้ ำมนัของ ปตท. ท่ีไม่ไดโ้อนไปยงั PTTOR ประกอบดว้ย ท่ีดินท่ี ปตท. ไดรั้บโอนจำกองคก์ำรเช้ือเพลิง (อชพ.) สิทธิ
และหน้ำท่ีของ ปตท. ในส่วนท่ีเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมให้แก่หน่วยงำนรำชกำรของประเทศ
ไทยภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุ พ.ศ. 2560 คลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในจงัหวดัชลบุรี (เขำ
บ่อยำ และบำ้นโรงโป๊ะ) คลงัศรีรำชำ และคดีควำมท่ี ปตท. เป็นคู่ควำมและเก่ียวขอ้งกบักิจกำรของหน่วยธุรกิจน ้ ำมนัและ
ศำลไดป้ระทบัรับฟ้องแลว้ก่อนวนัโอนกิจกำร เป็นตน้ โดย ปตท. ไดต้ั้งหน่วยงำนข้ึนมำเพ่ือดูแลสินทรัพยแ์ละด ำเนินธุรกิจ
ท่ีไม่ไดโ้อนยำ้ยไปยงั PTTOR  ทั้งน้ี ปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัและผลิตภณัฑ์เก่ียวเน่ืองยงัคงเหลืออยูท่ี่ ปตท. เพียง
บำงส่วน 

  1.3.1.3 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 
         ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศครบวงจร เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำนใหก้บัประเทศไทย ควบคู่ไป           

กบักำรขยำยฐำนกำรคำ้ไปยงัทุกภูมิภำคทัว่โลก ครอบคลุมกำรจดัหำ กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรคำ้นอกประเทศของ
ผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ไดแ้ก่ น ้ ำมนัดิบ คอนเดนเสท ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูป ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ตวัท ำ
ละลำย เคมีภณัฑ ์และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ รวมทั้งใหบ้ริกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นรำคำ และจดัหำกำรขนส่งระหวำ่งประเทศ เพ่ือ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีเป้ำหมำยหลกัในกำรเป็นบริษทักำรคำ้สำกลชั้นน ำของโลก ท่ีสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำน
ใหก้บัประเทศ และสร้ำงควำมภำคภูมิใจใหค้นไทยในเวทีกำรคำ้สำกล 

          ผลประกอบกำรของหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศข้ึนอยูก่บักำรแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกรรมกำรคำ้      
นอกประเทศ จึงไดจ้ดัตั้งบริษทัในเครือและส ำนกังำนตวัแทนในจุดศูนยก์ลำงกำรคำ้ต่ำงๆ ของโลก อำทิ ประเทศสิงคโปร์ 
เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เมืองเซ่ียงไฮ ้สำธำรณรัฐประชำชนจีน กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย และกรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ ส่งผลใหห้น่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ มีธุรกรรมกำรคำ้กบัคู่คำ้ต่ำงๆ ครอบคลุมทุกภูมิภำค
ทั่วโลก และเน่ืองจำกธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่ำสูง จึงได้น ำเอำระบบควบคุมควำมเส่ียงท่ี 
Trading House ชั้นน ำในระดบัสำกลมำใชเ้ป็นแนวปฏิบติั (Best Practice) อีกทั้ง มีคณะกรรมกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำหนดนโยบำย
และก ำกบัดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ และแบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำท่ีอยำ่งชดัเจนเป็นแบบ 
Front-Mid-Back เพ่ือใหเ้กิดกำรตรวจสอบแบบถ่วงดุล (Check & Balance) รวมทั้งมีกำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำพฒันำระบบ
ควบคุมกำรท ำธุรกรรมกำรคำ้ กำรปฏิบติักำร และกำรควบคุมควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกรรม เพ่ือใหส้ำมำรถท ำ
ธุรกรรมไดอ้ยำ่งรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ถือเป็นระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีกำรบูร
ณำกำรทั้ง 3 องคป์ระกอบเขำ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ Governance, Risk Management และ Compliance (GRC) 

 1.3.1.4 กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
          กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ถูกจัดตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 จำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร เพ่ือ
ด ำเนินงำนดำ้นวิศวกรรม อสังหำริมทรัพย ์ดิจิตอล และเทคโนโลยี สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. รวมถึงพฒันำ
ธุรกิจ New Business S-Curve โดยสร้ำงควำมเช่ือมโยงในกำรบริหำรจดักำรกลุ่มธุรกิจหลกัของ ปตท. กำรวิจยัและพฒันำ
ตลอดจนเสริมสร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจจำกสินทรัพยท่ี์มีอยูข่อง ปตท. อำทิ ท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม 
(จำกควำมเป็นเลิศในดำ้นเทคโนโลยีและวศิวกรรม) รวมทั้งพฒันำตน้แบบและแสวงหำโอกำสด ำเนินธุรกิจ New Business 
S-Curve รองรับกำรเติบโตทั้งในและต่ำงประเทศ 

 กลุ่มเทคโนโลยแีละวศิวกรรม ประกอบดว้ยสำยงำน ดงัน้ี 

 1) สำยงำนนวตักรรมและดิจิตอล ประกอบดว้ย สถำบนันวตักรรม ด ำเนินงำนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำ โดยมุ่งเนน้
กำรสร้ำงควำมแข็งแก่รงทำงดำ้นเทคโนโลยี และพฒันำขีดควำมสำมำรถของนกัวิจยัให้เป็นผูเ้ช่ียวชำญในแต่ละสำขำ 
รวมถึงกำรน ำดิจิตอลมำต่อยอด และพฒันำจนเกิดเป็นนวตักรรม (Digital Transformation) นอกจำกน้ียงัสร้ำงควำม
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แข็งแกร่งดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่หน่วยธุรกิจต่ำงๆ ใน ปตท. ผ่ำนบริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน่ จ ำกดั (PTT 
Digital Solution) นอกจำกน้ีย ังมุ่งเน้นกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ เพ่ือตอบรับกับกำรเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
(Megatrend) และเตรียมควำมพร้อมในกำรเขำ้สู่ธุรกิจ New S-Curve ต่ำงๆ เช่น Electricity Value Chain, Robotics & AI 
เป็นตน้ 

 2) สำยงำนวิศวกรรมและบริหำรโครงกำร ประกอบด้วย งำนบริหำรโครงกำรดำ้นวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 
รวมทั้ งกำรจดักำรท่ีดิน และกำรประเมินโครงกำรท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน กำรจดัท ำ
ขอ้ก ำหนดเพ่ือสนบัสนุนโครงกำรต่ำงๆ ของ ปตท. ใหด้ ำเนินกำรไดส้ ำเร็จตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
 3) โครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีวงัจนัทร์วลัเล่ย ์ เพ่ือเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EECi) ซ่ึงเป็น 
กำรสนบัสนุนนโยบำย Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบำลโดยเป็นผูว้ำงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบ
สำธำรณูปโภค ตลอดจนกำรพฒันำพ้ืนท่ีเชิงพำณิชยใ์นรูปแบบเมืองอจัฉริยะเพ่ือรองรับกำรสร้ำงงำนวจิยัและนวตักรรม
ของประเทศตำมนโยบำย Thailand 4.0 

 
1.3.2   ธุรกจิทีล่งทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบดว้ย 

ธุรกจิต้นน า้ 
1.3.2.1 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) หรือ 

ปตท.สผ. (PTTEP) โดย PTTEP ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรส ำรวจและ
ผลิตน ้ ำมนัในประเทศแอลจีเรีย โครงกำรโมซมับิก โรวมูำ ออฟชอร์ แอเรีย วนั ในประเทศโมซมับิก และโครงกำรส ำรวจใน
ประเทศบรำซิล ในทวปีอเมริกำใต ้  เป็นตน้ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ือง เพ่ือแสวงหำแหล่งปิโตรเลียมทั้งน ้ ำมนัดิบและ
ก๊ำซธรรมชำติดว้ยรำคำท่ีแข่งขนัไดเ้พ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำนให้กบัประเทศ โดย PTTEP จ ำหน่ำยปิโตรเลียมท่ี
ผลิตได้จำกโครงกำรในประเทศและภูมิภำคอ่ืนๆซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊ำซธรรมชำติให้กับตลำดในประเทศเป็นหลกัโดย
จ ำหน่ำยใหก้บั ปตท. และในส่วนท่ีจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจะช่วยสร้ำงรำยไดก้ลบัคืนสู่ประเทศไทยอีกทำงหน่ึง นอกจำกน้ี 
PTTEP ไดร่้วมมือกบั ปตท. ในกำรลงทุนและด ำเนินธุรกิจ LNG ครบวงจร (LNG Value Chain) เพื่อสร้ำงควำมเติบโตทำง
ธุรกิจ และยงัมองหำโอกำสขยำยกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งต่อเน่ือง 

ผลประกอบกำรของ PTTEP ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัรำคำน ้ ำมนัดิบในตลำดโลก ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและกำร
พฒันำแหล่งปิโตรเลียม กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรตน้ทุนอยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งโอกำสในกำร
ลงทุนเพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยปิโตรเลียมอยูภ่ำยใตพ้ระรำชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 โดยมีคณะกรรมกำรปิโตรเลียมก ำกบัดูแล 

 
1.3.2.2  ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  
ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลงังำนในต่ำงประเทศเพ่ือแสวงหำแหล่งพลงังำนใหม่ๆ และแหล่งพลงังำนทดแทน เพ่ือสร้ำง

ควำมมัน่คงในกำรจดัหำพลงังำนให้กบัประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยอำศยัควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร และควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ปตท. 
ลงทุนผำ่นบริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ำกดั (PTTER) บริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั (PTTGM)   และ
บริษทั ปตท. กรีน เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้ง 3 บริษทั และไดเ้ร่ิมลงทุนใน บริษทั พีที
ที โกลบอล แอลเอน็จี จ ำกดั (PTTGL) โดยปตท. ถือหุน้ร้อยละ 50 และ ปตท.สผ. ถือหุน้ร้อยละ 50 
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PTTER ในปี 2559 ปตท. ไดท้บทวนนโยบำยกำรลงทุนของกลุ่ม PTTER  โดยปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงิน และ
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และโอนยำ้ยกลุ่มธุรกิจถ่ำนหินให ้PTTGM ซ่ึงเป็นบริษทักลำง (Holding Company) ส ำหรับกำรลงทุน
ในธุรกิจต่ำงประเทศ ปัจจุบนั  PTTER คงเหลือเพียงธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์
เท่ำนั้น  

PTTGM เป็น Holding Company มีกำรลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินผ่ำน บริษัท PTT Mining Limited โดยด ำเนิน
โครงกำรในประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนเพ่ือเตรียมพฒันำแหล่งถ่ำนหินใน
ประเทศมำดำกสักำร์ และกำรร่วมทุนเพ่ือศึกษำศกัยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศบรูไน 

ส ำหรับ PTTGE ซ่ึงในอดีตไดเ้ร่ิมลงทุนในธุรกิจปลูกปำลม์และผลิตน ้ ำมนัปำลม์ดิบในประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 
2550 ในปี 2556 ปตท. ไดพิ้จำรณำทบทวนแผนกลยทุธ์กำรลงทุนโดยประเมินโอกำสและศกัยภำพกำรลงทุนต่ำงประเทศ  
และพบว่ำธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน ้ ำมันปำล์มในประเทศอินโดนีเซียมีสภำพแวดลอ้มและศักยภำพในกำรลงทุนท่ี
เปล่ียนแปลงไป โดยมีตน้ทุนสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว รำคำน ้ ำมนัปำล์มลดลง ปัจจยัพ้ืนฐำนของโครงกำรท่ีมิไดส้นับสนุนให ้
PTTGE เป็นผูน้ ำในธุรกิจหรือมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีสำมำรถแข่งขนัในธุรกิจน้ีได ้กอปรกบัแรงกดดนัจำกนโยบำยลดสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของต่ำงชำติในธุรกิจปลูกปำลม์ในประเทศอินโดนีเซีย  จึงด ำเนินกำรปรับกลยทุธ์กำรลงทุนใหม่  โดยทยอยขำยหุ้น
ของธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน ้ ำมนัปำล์มซ่ึงยงัคงเหลือเพียงโครงกำร FBP ท่ีอยูใ่นระหว่ำงกระบวนกำรขำย และยกเลิก
โครงกำร 

ส ำหรับ PTTGL ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ LNG Valuve Chain ผ่ำน บริษทั PTTGL Investment Limited (PTTGLI) 
โดยเขำ้ถือหุ้นในบริษทั PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd(PL9SB) ในสัดส่วน 10% และอยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรขยำยกำรลงทุนในโครงกำร LNG ในประเทศต่ำงๆ ไดแ้ก่ ประเทศมำเลเซีย โมซมับิค และ ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

ธุรกจิปลายน า้ 

1.3.2.3  ธุรกจิน า้มนั 
บริษทั ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) (PTTOR) เป็นบริษทั Flagship ของกลุ่ม ปตท. ในกำรด ำเนิน

ธุรกิจน ้ ำมนัและธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้และบริกำรอ่ืนๆ (Non-Oil) โดยรับโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยธุรกิจน ้ ำมนั 
ตลอดจนหุ้นของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจำก ปตท. ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 ภำยใตส้ัญญำโอนกิจกำร (Business Transfer 
Agreement) ท่ีลงนำมเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2561 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PTTOR โดย
ด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้และบริกำรอ่ืน ๆ (Non-Oil) โดยผลิตภณัฑห์ลกั ๆ ไดแ้ก่  
ผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิง ซ่ึงรวม น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน ซ่ึงรวม น ้ ำมนัหล่อล่ืน และ
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืนๆ  

กลุ่มธุรกิจของ PTTOR สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั กลุ่มธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้และ
บริกำรอ่ืน ๆ (Non-Oil) และกลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศ 

 กลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั จ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืน ๆ และผลิตภณัฑ์
อ่ืน ๆ ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดคำ้ปลีกและกำรตลำดพำณิชย ์กำรตลำดคำ้ปลีกส่วนใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำย
น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ผูใ้ชย้ำนยนตแ์ละลูกคำ้ขำยปลีก
อ่ืน ๆ ผ่ำนสถำนีบริกำร ส่วนกำรตลำดพำณิชยจ์ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนๆ และ
ผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำตลำดพำณิชย์ เช่น  ลูกค้ำอำกำศยำน ลูกค้ำเรือขนส่ง ลูกค้ำ
ภำคอุตสำหกรรม ลูกคำ้ท่ีใชก๊้ำซปิโตรเลียมเหลวภำคครัวเรือนและภำคขนส่ง และผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 
7 นอกจำกน้ี PTTOR ยงัจ ำหน่ำย และส่งออกผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนไปยงัต่ำงประเทศ  รวมทั้ งด ำเนิน
ศูนยบ์ริกำรยำนยนต ์FIT Auto ดว้ย   
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 กลุ่มธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้และบริกำรอ่ืน ๆ (Non-Oil) ไดแ้ก่กำแฟและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี
และอำหำรวำ่งท่ีจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนกำแฟคำเฟ่อเมซอน ผลิตภณัฑอ์ำหำร เคร่ืองด่ืม และสินคำ้สะดวกซ้ือ
ต่ำง ๆ ท่ีจ ำหน่ำยผ่ำนเครือข่ำยร้ำนสะดวกซ้ือ และอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีจ ำหน่ำยผ่ำนเครือข่ำยร้ำนคำ้
ปลีกอำหำรและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ นอกจำกน้ี PTTOR ยงัด ำเนินธุรกิจบริหำรจดักำรพ้ืนท่ีโดยด ำเนินกำร
บริหำรจดักำรและใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีแก่ร้ำนคำ้ต่ำง ๆ  และธุรกิจบริกำรอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบธุรกิจภำยในเครือข่ำย
สถำนีบริกำรของ PTTOR และพ้ืนท่ีเช่ำท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรของ PTTOR เช่น จุดแวะพกัระหวำ่งกำร
เดินทำง (Rest Area) เป็นตน้  

 กลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศ ด ำเนินธุรกิจน ้ ำมนัและธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้และบริกำรอ่ืน ๆ  (Non-Oil) โดยบริษทั
ยอ่ยในต่ำงประเทศมีเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนั และธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้และบริกำรอ่ืน ๆ (Non-Oil) 
ซ่ึงประกอบดว้ยร้ำนกำแฟคำเฟ่ อเมซอน และร้ำนสะดวกซ้ือภำยใตแ้บรนด ์“จิฟฟ่ี” 

ธุรกิจน ้ ำมนัเป็นธุรกิจกำรคำ้เสรีท่ีมีกำรแข่งขนัสูงและอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลด้วยกฎหมำยหลำยฉบับ เช่น 
พระรำชบัญญัติกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ พ.ศ.  2560  พระรำชบัญญัติควบคุมน ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542  พระรำชบัญญัติ
ควบคุมน ้ ำมนัเช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  พระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ฯลฯ โดย ปตท. เป็นหน่ึงใน
ผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 ท่ีจดทะเบียนกบักรมธุรกิจพลงังำนจ ำนวนรวม 46 รำย (ณ ธนัวำคม 2561) โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบกำร คือ ควำมผนัผวนของสถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก และสภำพเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อก ำลงัซ้ือของ
ผูบ้ริโภค และควำมส ำเร็จของกำรขยำยธุรกิจคำ้ปลีกท่ีมีอตัรำกำรเติบโตสูงอยำ่งต่อเน่ือง  

 
1.3.2.4  ธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงในกำรจดัหำผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัเช้ือเพลิงให้กับ

ประเทศทดแทนกำรน ำเข้ำ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภณัฑ์จำกโรงกลัน่ของกลุ่ม ปตท. 
ตลอดจนยงัเป็นกำรสนับสนุนกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีเพื่อทดแทนกำร
น ำเข้ำ และรองรับกำรขยำยตวัของภำคเศรษฐกิจท่ีส ำคัญอ่ืน ๆ อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และ
อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่น ้ ำมนัแบบครบวงจรผ่ำนกำรลงทุนบริษทั
ในกลุ่ม 4 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั  พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (GC), บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (TOP), 
บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC), และ บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ำกดั (PTT TANK)   ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กำร
ผลิตน ้ ำมนัเช้ือเพลิง กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลำง และเม็ดพลำสติกประเภทต่ำง ๆ ทั้งสำยโอ
เลฟินส์ อะโรเมติกส์ และสไตรีนิกส์ ตลอดจนกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ และคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์ โดย ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบ
และรับซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงรวมถึงผลิตภณัฑ์ ปิโตรเคมีจำกบริษทัในกลุ่มเพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัตลำดในประเทศและส่งออก
จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ   

ในวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560  ปตท.ไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ของกลุ่ม ปตท. ในส่วนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจปิ
โตรเคมีสำยโพรเพนและสำยพลำสติกชีวภำพ รวมถึงธุรกิจบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกำรโอนขำยหุน้ทั้งหมดท่ี ปตท. ถืออยู ่ให้
บริษทั PTTGC ในฐำนะท่ีเป็นบริษทัแกนของธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพ่ิมโอกำสในกำรต่อยอดของอุตสำหกรรมและธุรกิจ ตลอดจนกำรลดควำมซ ้ ำซ้อนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรภำยในสำยโซ่อุปทำน เพ่ือสร้ำงควำมเขม้แขง็และกำรเติบโตไดอ้ยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 

ทั้งน้ี ผลประกอบกำรของธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ส่วนใหญ่จะข้ึนกบัภำวะเศรษฐกิจ รำคำผลิตภณัฑแ์ละรำคำ
วตัถุดิบซ่ึงปรับข้ึนลงตำมอุปสงคแ์ละอุปทำนของตลำดโลก  และมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ณ ส้ินปี โดยวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมำจำกผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว(LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ  รวมทั้งผลิตภณัฑจ์ำกโรงกลัน่ของกลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทำ  และรีฟอร์เมท 
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กลุ่มเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
1.3.2.5  ธุรกจิไฟฟ้าและสาธารณูปการ 
ไดแ้ก่ บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (GPSC) ด ำเนินธุรกิจผลิตสำธำรณูปกำร (ไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ 

และน ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ) ให้ลูกคำ้อุตสำหกรรม และด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP) กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.), บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ จ ำกดั (DCAP)  ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็เพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ และบริษทั ไทยออยล ์เพำเวอร์ จ ำกดั (TP)  ด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ. และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
และไอน ้ ำใหลู้กคำ้ในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์ 

1.3.2.6  ธุรกจิให้บริการ 
ไดแ้ก่ บริษทั  เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกดั (EnCo) ให้บริกำรพ้ืนท่ีส ำนกังำน ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร  

กำยภำพ รวมทั้ งสนับสนุนกำรพฒันำธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์ห้กับกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบวงจร, บริษัทพีทีที เอนเนอร์ยี ่
โซลูชั่นส์ จ ำกัด (PTTES) ให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงเทคนิควิศวกรรม และบริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด (PTT 
Digital) ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร โดยผลส ำเร็จของธุรกิจข้ึนอยู่กับคุณภำพกำรให้บริกำรท่ี
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
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โครงสร้างการด าเนินธุรกจิของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 7 บริษทั 
/2 ปตท. ไดต้ั้งหน่วยงำนเพื่อดูแลธุรกิจและสินทรัพยท่ี์รับโอนจำกธุรกิจน ้ ำมนัเดิมซ่ึงยงัคงเหลือเพียงเล็กนอ้ย 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) /1 48.18% 
บมจ.ไทยออยล ์(TOP) /1                 48.03% 
บมจ.ไออำร์พีซี (IRPC) /1    48.05% 
บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั (PTT TANK)                 100.00% 
 

  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
 กำรคำ้น ้ำมนัดิบ/และคอนเดนเสท 
 กำรคำ้ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัส ำเร็จรูป 
 กำรคำ้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัท ำ

ละลำย 
 กำรคำ้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
 กำรคำ้อนุพนัธ์ 
 จดัหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 
  

บจ. พีทีที แอลเอน็จี (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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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย 

ธุรกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ 

ธุรกจิอ่ืนๆ  

บมจ. ปตท.  

PTT Regional Treasury Center (PTTRTC)   100.00% 
PTT Treasury Center Co., Ltd. (PTT TCC)  100.00% 
บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอลัไลแอนซ ์(BSA)  100.00% 
บจ.สำนพลงั วิสำหกิจเพื่อสงัคม (SPSE)          20.00% 
บมจ. ทิพยประกนัภยั (TIP) /1                           13.33% 
HR Robotics Plc.                                                9.49% 
Baania (Thailand) Company Ltd.                      3.57%  

 

บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากดั (PTTT)                  100.00% 
PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) 100.00% 

 

บจ. พีทีที เอน็เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกดั (PTTER)    100.00%                                     
บจ. ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี่ (PTTGE)                         100.00% 
บจ. พีทีที โกลบอล แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั(PTTGM) 100.00%  
บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอน็จี (PTTGL)                    50.00%   
  
 
 
 

กลุ่มเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 

บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ ์(EnCo)                                    50.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลูชัน่ส์ (PTTES)                            40.00% 
บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (GPSC) /1             22.58%   
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน ้ำเยน็ (DCAP)             35.00% 
บจ.ไทยออยลเ์พำเวอร์ (TP)  26.00% 
บจ.พีทีที ดิจิตอลโซลูชัน่ (PTT DIGITAL)  20.00% 
 

 นวตักรรมและดิจิตอล 
   วิศวกรรมและบริหำรโครงกำร     
 
 

ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

หน่วยธุรกจิน า้มัน 
 
บมจ. ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลีก (PTTOR) /2      100.00%  
PetroAsia (Sanshui) Co., Ltd. (PA (Sanshui))        25.00% 
PetroAsia (Maoming) Co., Ltd. (PA (Maoming))  20.00% 
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PTT Group Value Chain      
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1.4       ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวสิำหกิจท่ีมีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ
กระทรวงพลงังำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลงังำนอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535 โดยภำครัฐสำมำรถก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำรใดๆ 
ของ ปตท. เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยพลงังำน เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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 2. ล ักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  

ณ ปจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตนและกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยาง

ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมต้ังแตการสํารวจและผลิต การจัดหากาซธรรมชาติ  การขนสงกาซธรรมชาติทาง

ทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติท้ังในและ

ตางประเทศ  และการพัฒนาธุรกิจใหม และยังเปนผูดํา เนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และ

ดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญท่ีสุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 

 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดวย 

2.1.1 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม   

 ปตท. ดํ าเนินธุ รกิจสํารวจและผ ลิตปโตรเลียม ผานบริษัทยอย ไดแก ปตท.สผ. ซ่ึงเปน บริษัทจดทะเบียนใน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปตท. ถือหุนใน ปตท.สผ. สัดสวนรอยละ 65.29 ของทุนท่ีออกและ

ชําระแลวของ ปตท.สผ. ซ่ึงสงผลใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจดานพลังงานอยางครบวงจร  

 ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมท้ังในและตางประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการให

สัมปทานของประเทศนั้นๆ เชน ในการลงทุนตางประเทศ อาจเปนรูปแบบสัมปทาน (Concession) หรือ สัญญาแบงปนผลผลิต  

(Production Sharing Agreement/Contract) โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมอยู

ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐโมซัมบิก สหพันธสาธารณรัฐบราซิล และ

สหรัฐเม็กซิโก  สวนการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ .ศ. 2514 ซ่ึงได

กําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน  (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปโตรเลียม

แหลง่ก๊าซธรรมชาติ 
ในประเทศ 

โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

การสํารวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจัดหาก๊าซฯ 

     

ธุรกิจจัดจําหน่ายก๊าซฯ ธุรกิจท่อสง่กา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ธุรกิจระบบทอ่จัด

จําหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจ NGV 
/2 

แหล่งก๊าซธรรมชาติ

ตา่งประเทศ 

แหล่งก๊าซธรรมชาต ิ

ในสหภาพเมียนมาร์และ

นําเขา้ LNG 

 

หนว่ยควบคุมจุด 
กลัน่ตัวของ 

กา๊ซธรรมชาต ิ

ลูกคา้ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ /3  • กฟผ.  
. • ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 

• 
ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ • 
ลูกคา้อุตสาหกรรม 

• 
ลูกคา้ปิโตรเคม ี

• 
ลูกคา้อุตสาหกรรม 

• 

หน่วยธุรกิจการคา้

ระหว่างประเทศ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 
กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

กา๊ซอีเทน 

กา๊ซโพร เพน 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 

กา๊ซโซ ลีน ธรรมชาติ 

  
         
      

  .  

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ 
•   NGV  

/1 บมจ. ปตท.ดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผา่น ปตท.สผ., ปตท. ดําเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศและนําเขา้ LNG  
/2 ปตท. ดําเนินการเอง 
/3 หมายถึงก๊าซธรรมชาติส่วนที่เหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑ์ต่างๆออกไปแลว้ ซึ่งมีก๊าซมเีทนเป็นองค์ประกอบหลัก 

/1 

• 

หน่วยธุรกิจน้ํามัน 
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ตาม สัมปทาน รวมถึงกําห นดผลตอบแทน ในรูปแบบตางๆ ท่ีรัฐ พึงไดใน ฐานะท่ีเป นเจาของทรัพยากรปโตรเลี ยม   โดย

ผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูปคาภาคหลวง ภาษีเงินไดปโตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เปนตน 

 

2.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวนท้ังหมด 40 โครงการ/1 เปนโครงการลงทุนใน

ประเทศไทย จํานวน 14 โครงการลงทุนในพื้นท่ีคาบเก่ียว 2 โครงการ และลงทุนในตางประเทศ 24โครงการ สัดสวนการลงทุน

ของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในแตละโครงการ เปนดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 
สัดสวนการลงทุน(%) 

(1)  ในประเทศไทย 14 โครงการ ไดแก   

 1. โครงการบงกช ผูดําเนินการ ผลิต 66.6667 /2 

 2. โครงการเอส 1 ผูดําเนินการ ผลิต 100.0 

 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผูดําเนินการ ผลิต 100.0 

 4. โครงการบี 6/27 ผูดําเนินการ ผลิต 100.0 

 5. โครงการอาทิตย ผูดําเนินการ ผลิต 80.0 

 6. โครงการแอล 22/43 ผูดําเนินการ ผลิต 100.0 

 7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูดําเนินการ ผลิต 100.0 

 8. โครงการอี 5 ผูรวมทุน ผลิต 20.0 

 9. โครงการคอนแทรค็ 3 ผูรวมทุน ผลิต 5.0 

 10. โครงการคอนแทรค็ 4 ผูรวมทุน ผลิต 60.0 

 11. โครงการจี 4/43 ผูรวมทุน ผลิต 21.375 

 12. โครงการสินภูฮอม  ผูดําเนินการ ผลิต 55.0 

 13. โครงการบี 8/32 & 9 เอ ผูรวมทุน ผลิต 25.0 

 14. โครงการจี 4/48 ผูรวมทุน ผลิต 5.0 

(2) พื้นที่คาบเก่ียว 2 โครงการ ไดแก   

 15. โครงการจี 9/43 (ไทย – กัมพูชา) ผูดําเนินการ สํารวจ 100.0 

 16. โครงการพ้ืนที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย  ผูรวมดําเนินการ ผลิต 50.0 

(3)  ตางประเทศ 24 โครงการ ไดแก   

 สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา    

 17. โครงการเมียนมา เอ็ม 3 ผูดําเนินการ สํารวจ 80.0 

 18. โครงการเมียนมา เอ็ม 11 ผูดําเนินการ สํารวจ 100.0 

 19. โครงการซอติกา  ผูดําเนินการ ผลิต 80.0 

 20. โครงการยาดานา ผูรวมทุน ผลิต 25.5 

 21.  โครงการเยตากุน ผูรวมทุน ผลิต 19.31784 

 22. โครงการเมียนมา MD-7  ผูดําเนินการ สํารวจ 50.0 

 23.  โครงการเมียนมา เอ็มโอจอีี 3 ผูดําเนินการ สํารวจ 75.0 

 สาธารณรัฐอินโดนีเซยี    

 24. โครงการนาทูนา ซี เอ ผูรวมทุน ผลิต 11.5 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 
สัดสวนการลงทุน(%) 

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    

 25. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 25.0 

 26. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 28.5 

 27. โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 ผูรวมทุน สํารวจ 8.5 

 28.โครงการเวียดนาม 52/97 ผูรวมทุน สํารวจ 7.0 

 มาเลเซีย    

 29. โครงการซาราวักเอสเค 410 บี ผูดําเนินการ สํารวจ 42.5 

 30. โครงการซาราวักเอสเค 417/3 ผูดําเนินการ สํารวจ 80.0 

 31. โครงการซาราวักเอสเค 438/3 ผูดําเนินการ สํารวจ 80.0 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย    

 32. โครงการ แอลจเีรยี ฮาสสิ เบอร ราเคซ ผูดําเนินการ สํารวจ 24.5 

 33. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูรวมดําเนินการ ผลิต 35.0 

 แคนาดา    

 34. โครงการมาเรียนา ออยล แซนด  ผูดําเนินการ สํารวจ 100.0 

 เครือรัฐออสเตรเลยี    

 35. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย/4 ผูดําเนินการ สํารวจ 90.0 – 100.0  

 สาธารณรัฐโมซัมบิก    

 36. โครงการโมซัมบิก โรวมูา ออฟชอร แอเรยี วัน ผูรวมทุน สํารวจ 8.5 

 สหพันธสาธารณรัฐบราซิล      

 37. โครงการบารารนิเนียส เอพี 1 ผูรวมทุน สํารวจ 25.0 

 38.  โครงการบราซลิ บีเอม็ อีเอส 23 ผูรวมทุน สํารวจ 20.0 

 สหรัฐเม็กซิโก      

 39.โครงการเม็กซโิกแปลง 12 (2.4)/5 ผูรวมทุน สํารวจ 20.0 

 40.โครงการเม็กซโิกแปลง 29 (2.4)/5 ผูรวมทุน สํารวจ 16.67 
/1 ทั้งน้ี ไมรวมโครงการที่  ปตท.สผ. แจงขอคืนสิทธิการลงทุนและไดรับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเชีย จํานวน 2 โครงการ ไดแก  โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา 

และโครงการอินโดนีเซีย เซ ไม ทู ซึ่งไดรับอนุมัติเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2561 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตามลําดับ 
/2 ปตท.สผ. ไดเขาซื้อสัดสวนการลงทุนรอยละ 22.2222 ในโครงการบงกชจาก Shell เม่ือวันที่  21 มิถุนายน 2561 เปนผลใหบริษัทมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 

66.6667 
/3 ปตท.สผ. ไดลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิต เพ่ือรับสิทธิในการดําเนินการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย จํานวน 2 แปลง ไดแก  โครงการ   

ซาราวักเอสเค 417 และซาราวักเอสเค 438 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2561 
/4เม่ือวันที่  28 กันยายน 2561 ปตท.สผ. ไดเสร็จส้ินการขายสัดสวนการลงทุนทั้งหมดในแหลงมอนทารา ซึ่งเปนหน่ึงในแปลงสัมปทานของโครงการพีทีทีอีพี   

ออสตราเลเซีย อยางไรก็ตาม โครงการยังคงมีแปลงสัมปทานหลายแปลง โดยแตละแปลงมีสัดสวนการรวมทุนระหวาง 90-100% 
/5ปตท.สผ.และกลุมผูรวมทุนไดชนะการประมูลแปลงสํารวจในอาวเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก จํานวน 2 แปลง ไดแกแปลง 12 และแปลง 29 และไดลงนามใน

สัญญาสัมปทานแปลงสํารวจดังกลาวเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดรวมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดังนี้  

• โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียมจังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง เพื่อใหบริการทาเทียบเรือและ

คลังเก็บผลิตภัณฑและวัสดุ 

• โครงการทอสงกาซ ปตท.สผ. ไดแก รวมลงทุนรอยละ 80 ใน Andaman Transportation Limited (ATL)  เพื่อ

ดําเนินโครงการทอขนสงกาซธรรมชาติจากโครงการซอติกา 

• รวมลงทุนรอยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อดําเนินโครงการทอขนสง

กาซธรรมชาติจากโครงการยาดานา 

• รวมลงทุนรอยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื่อดําเนินโครงการทอขนสงกาซ

ธรรมชาติจากโครงการเยตากุน 

• รวมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (Energy Complex 

Company Limited) เพื่อกอสรางอาคารสํานักงานสําหรับผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน  

• รวมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTT Global LNG 

Company Limited) เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจ LNG ครบวงจร 

• รวมลงทุนกับบริษัทในกลุม ปตท. ประกอบดวย ปตท. ปตท.สผ. และ ไทยออยล ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 

20 เทา กันทุกบริษัท ยกเวนบริษัท ปตท.โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ท่ีมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 

เพื่อจัดต้ังบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด (PTT DIGITAL) เพื่อสรางศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ

ทางดาน ICT สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในกลุมธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบสนองทิศทาง

และกลยุทธของบริษัทในกลุม ปตท. 

• รวมลงทุนรอยละ 13.11 ในบริษัท Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจใหเชาเรือ FSO 

• รวมลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท  Mungalalu Truscott Airbase PTY Ltd เพื่อดําเนินฐานปฏิบัติการทางเดิน

อากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

• รวมลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท Troughton Island Pty Ltd เพื่อดําเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศสํารอง ใน

โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

• รวมลงทุนรอยละ 32 ในบริษัท Leismer Aerodrome Limited (LAL) เพื่อบริการการเดินอากาศ ในโครงการ 

มาเรียนา ออยล แซนด 

2.1.1.2  ปริมาณสํารองปิโตรเลียม  

ปริม าณสํารองพิสูจนแลว ห มายถึง ปริมาณปโตรเลียมท่ีประมาณไดจากขอมูลทางธรณีวิทยาและทาง

วิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งดวย ความเช่ือมั่นวาจะสามารถผลิตไดนับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเปนตนไปจากแหลงท่ีสํารวจพบแลว

ภายใตสภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาท่ีทําการประเมินนั้น ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการ

ตรวจสอบและประเมินทุกรอบปโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตัวเลขท่ีได

มาตรฐาน โดยปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลวในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบง

ของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม 
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ท้ังนี้ ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ป 2559 –      

ป 2561  เปนดังนี้ 

 

                                                                                                             หนวย : ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ 

ปริมาณสํารองพสูิจน์แล้ว ป 2559 ป 2560 ป2561 

ในประเทศ 

ตางประเทศ 

438 

257 

398 

233 

470 

207 

รวม 695 631 677 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบ คอนเดนเสทและกาซ

ปโตรเลียมเหลว 163  ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 3,286 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมท้ังหมดเปน 677 ลานบารเรล

เทียบเทาน้ํามันดิบ 

2.1.1.3 ผลการดําเนินงาน 

 (1)  การผลิต 

ณ วันท่ี 31 ธัน วาคม 2561 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยคิดเปน  359,386 

บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในป 2559 – 2561 เปนดังนี้  

                                          หนวย  : บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 

ปริมาณการผลิต ป 2559  ป  2560  ป2 561 

รวมทุกโครงการ  368,303 347,508   359,386  

(2)   การจัดจําหนาย  

 ผลิตภัณฑท่ี ปตท.สผ. และบริษัทยอยทําการผลิตเพื่อจําหนายมี 4 ชนิด คือ น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซ

ธรรมชาติเหลว   และคอนเดนเสท โดย ปตท. เปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑเกือบท้ังหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย (คิดเปนรอยละ 

86 ของผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. ในป 2561) สําหรับการซ้ือขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติระยะยาว

กับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซ้ือขายข้ันตํ่าเปนรายป สวนการซ้ือขายน้ํามันดิบและคอนเดน

เสทจะอิงราคาน้ํามันในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดิบท่ีผลิตได เพื่อใหสามารถสะทอนมูลคาของผลิตภัณฑได

ใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมท้ัง 4 ชนิด ประมาณ 305,522 

บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เพิ่ม ข้ึน 6,316 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ท่ีอยู ท่ี 299,206 

บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยหลักจากโครงการบงกชซ่ึงปริมาณขายเพิ่มข้ึนจากการเขาซ้ือสัดสวนการลงทุนเพิ่ม  ท้ังนี้

ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในป 2559 – 2561  เปนดังนี้ 
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 ผลิตภัณฑ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

น้ํามันดิบ (พันบารเรลตอวัน) 62.99 55.76 48.00 

กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 1,380.70 1,296.74 1,362.95 

LPG (เมตริกตันตอวัน) 264.29 243.78 203.54 

คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน) 32.88 32.42 36.23 

รวมทุกผลิตภัณฑ 

(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) 
319,521 299,206 305,522 

ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉล่ีย 

(เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ) 
35.91 39.20 46.66 

 (3)  การบริหาร 

 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอํานาจหนาท่ีในการกําหนด

นโยบายและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 15 คน ประกอบดวยผูบริหารของ ปตท.จํานวน 2 คน 

 (4)  การเงิน 

    ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.  ในป 2559 –2561 เปนดังนี้     

                           หนวย : ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

                      หนวย : ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 * ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ไดกําหนดสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ดังน้ันงบการเงินท่ีนําเสนอในสกุลเงินบาท มาจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 (5)  ผลดานปฏิบัติการ 

 สําหรับป 2561 ปตท.สผ.ยังคงดําเนินแผนกลยุทธตามแนวทาง “RESET REFOCUS RENEW” อยางตอเนื่อง 

โดยไดติดตามภาวะเศรษฐกิจและราคานํ้ามันอยางใกลชิด ทบทวนแผนการดําเนินงาน ตลอดจนแผนการลงทุนใหสอดคลองกับ

แผนกลยุทธ รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ท้ังในดานการสํารวจ ดานการพัฒนา 

และดานการผลิต ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานหลักๆ แบงตามรายภูมิภาคไดดังนี้ 

 

 

งบการเงิน * ป 2559 ป 2560 ป 2561 

รายไดจากการขายและการบริการ 

รายไดรวม 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

150,217 

152,745 

141,059 

      12,860 

147,725 

153,198 

132,936 

      20,579 

171,810 

176,687 

140,737 

36,206 

งบการเงิน * ป 2559 ป 2560    ป 2561 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุน 

676,890 

268,906 

407,984 

      628,121 

      251,747 

      376,375 

   635,087 

   245,024 

   390,063 
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 โครงการในประเทศไทย   

 ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศไทยและพื้นท่ีคาบเก่ียวจํานวน 16 โครงการ สวนใหญ เปน โครงการท่ี

ดําเนินการผลิตแลว (Production Phase) ท้ังในอาวไทยและบนบก ในป 2561 โครงการในประเทศและพื้นท่ีคาบเก่ียวมีปริมาณ

การขายเฉล่ียรวมอยู ท่ี 246,457 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 81 ของปริมาณการขายท้ังหมด โดยกิจกรรม

ท่ีสําคัญของโครงการผลิตหลัก ไดแก โครงการบงกช สามารถรักษาระดับการผลิตไดตามแผน นอกจากนี้ บริษัทไดเขาซ้ือสัดสวน

การลงทุนรอยละ 22.2222 ในชวงเดือนมิถุนายน 2561 ทําใหปจจุบันมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 66.6667 และในเดือนธันวาคม

2561 บริษัทไดรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและเปนผูดําเนินการในแหลงบงกชและแหลงเอราวัณท่ีกําลังจะหมดอายุ

สัมปทานในป 2565-2566 โครงการเอส 1 ไดทําการเจาะหลุมผลิตอยางตอเนื่องเพื่อรักษาระดับปริมาณการผลิต และ แหลงอุบล

ภายใตโครงการคอนแทร็ค 4 อยูระหวางเตรียมการพัฒนา โดยคาดวาจะสามารถผลิตปโตรเลียมเชิงพาณิชยไดภายในป 2566 ดวย

กําลังการผลิตของโครงการสําหรับน้ํามันดิบท่ี 25,000 บารเรลตอวันและกาซธรรมชาติท่ี 50 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ประมาณ 

8,300 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) 

 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จํานวน 15 โครงการ ต้ังอยูในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ในป 2561 โครงการในภูมิภาคนี้มี

ปริมาณการขายเฉล่ียรวมท่ี 51,571 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 17 ของปริมาณการขายท้ังหมด 

 กิจกรรมท่ีสําคัญของ โครงการท่ีดําเนินการผลิตแลว (Production Phase) อาทิ โครงการซอติกา ต้ังอยูนอก

ชายฝงทะเล อาวเมาะตะมะของเมียนมา โครงการไดเสร็จส้ินการเจาะหลุมผลิตบนแทนผลิตเฟส 1C ท้ังหมด 4 แทน และยังคงมี

แผนการเจาะหลุมผลิตอยางตอเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต ในป 2561 โครงการมีปริมาณการขายกาซธรรมชาติเฉล่ียตาม

เปาหมายท่ี 298 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ประมาณ 47,569 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) โครงการเวียดนาม 16-1 ต้ังอยูนอก

ชายฝงทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเวียดนาม โครงการมีการเริ่มผลิตจากหลุมผลิตจํานวน 2 หลุมและอยูระหวางดําเนินการ

เจาะหลุมผลิตอีก 1 หลุม เพื่อรักษาระดับการผลิตใหไดตามเปาหมาย โครงการมีปริมาณการขายน้ํามันดิบเฉล่ีย 17,238 บารเรลตอ

วันและปริมาณการขายกาซธรรมชาติเฉล่ีย 6 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ประมาณ 1,353 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) 

 สําหรับ โครงการท่ีอยูระหวางการสํารวจ (Exploration Phase) สวนใหญอยูในเมียนมาท้ังบนบกและในทะเล 

อาทิ โครงการเมียนมา เอ็ม 3 อยูระหวางการรออนุมัติแผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมาท่ีทาง

บริษัทไดยื่นไปในไตรมาส 4 ป 2561  โครงการเมียนมา MD-7  อยูระหวางเตรียมแผนการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุมในป 

2562 โครงการเมียนมา เอ็ม 11 อยูระหวางการเตรียมแผนการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุมในป 2562 รวมท้ังหาผูรวมทุนเพื่อ

บริหารความเส่ียงของโครงการ โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 ไดเริ่มเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุมในเดือนธันวาคมและอยู

ระหวางการเตรียมการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 3 หลุมในป 2562 สําหรับมาเลเซีย โครงการซาราวักเอสเค 410 บี อยูระหวางการ

ประมวลผลขอมลูดานธรณีวิทยาและศักยภาพทางปโตรเลียม เพื่อเตรียมแผนการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุมในป 2562 

โครงการซาราวักเอสเค 417 อยูระหวางการศึกษาดานธรณีวิทยาและศักยภาพปโตรเลียม โครงการซาราวักเอสเค 438 อยูระหวาง

การเตรียมแผนการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 2 หลุมในป 2562 โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 ต้ังอยู

นอกชายฝงทะเลของเวียดนาม โครงการไดรับการอนุมัติแผนพัฒนาโครงการ (Field Development Plan) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชยเพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนข้ันสุดทาย (Final Investment Decision 

หรอื FID) ตอไป ท้ังนี้  คาดวาจะเริ่มผลิตปโตรเลียมเชิงพาณิชยไดในปลายป 2565 ดวยกําลังการผลิตท่ีจะคอย ๆ เพิ่มไปสูระดับ 

490 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  
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  โครงการในออสตราเลเชีย   

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  ต้ังอยูในเครือรัฐ

ออสเตรเลีย ประกอบดวย 8 แปลงสัมปทาน 

 สําหรับแหลงท่ีดําเนินการผลิตแลว (Production Phase) คือ แหลงมอนทารา  โครงการมีปริมาณการขายเฉล่ีย

ใน ป 2561 อยูท่ี  5,368 บารเรลตอวัน  ท้ังนี้  บริษัทไดมีการขายสัดสวน การลงทุนท้ังหม ดใน แห ลงม อนทาราใหกับบริษัท 

JadeStone Energy แลวเสร็จเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561 และอยูในระหวางการสงตอการดําเนินการ (Operatorship Transfer) 

ใหกับผู ซ้ือ ซ่ึงจะมผีลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management 

Authority (NOPSEMA) โดยคาดวาจะไดรับอนุมัติภายในป 2562 

 สําหรับแหลง Cash Maple ท่ีอยูในระยะเวลาสํารวจ (Exploration Phase) ไดเสร็จส้ินการศึกษาวิศวกรรม

เบ้ืองตน (Pre-FEED Study) และอยูระหวางการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการท่ีเหมาะสม และสําหรับแปลงสํารวจ  AC/P54 

ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการเจาะหลุมสํารวจจํานวน 1 หลุมในไตรมาสท่ี 1 ป 2562  

  โครงการในทวีปอเมริกา   

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จํานวน 5 โครงการ ซ่ึงต้ังอยูในประเทศแคนาดา (แคนาดา) สหพัน ธ

สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โดยโครงการท้ังห มดเปน โครงการท่ีอยูระหวางการสํารวจ 

(Exploration Phase) 

 โครงการมาเรียนา ออยล แซนด ต้ังอยูในแควนอัลเบอรตาของแคนาดา โครงการไดรับอนุมัติการพัฒนาแหลง 

Thornbury Phase 1 จากรัฐบาลอัลเบอรตาในเดือนพฤษภาคม 2561 และอยูระหวางการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ

โครงการท่ีเหมาะสม 

 โครงการรวมทุน ในบราซิลจํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการบารารินเนียส เอพี 1  ต้ังอยูบริเวณแอง 

Barreirinhas นอกชายฝงทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ต้ังอยูบริเวณแอง Espirito 

Santo นอกชายฝงทางตะวันออกของบราซิล ปจจุบันท้ังสองโครงการอยูระหวางการศึกษาดานธรณีวิทยาและศักยภาพของ

ปโตรเลียม 

 โครงการรวมทุนในเม็กซิโกจํานวน 2 โครงการ ไดแก  โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ต้ังอยูบริเวณแอง 

Mexican Ridges ทางตะวันตกของอาวเม็กซิโก และโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ต้ังอยูบริเวณแอง Campeche ทางใตของอาว

เม็กซิโก โดยท้ังสองแหลงนี้ไดยื่นแผนสํารวจตอ National Hydrocarbons Commission ของเม็กซิโกในไตรมาส 4 ป 2561 โดย

คาดวาจะไดรับอนุมัติภายในไตรมาสท่ี 1 ป 2562  

 โครงการในแอฟริกา  

 ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 3 โครงการ ต้ังอยูในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 

(แอลจีเรีย) และสาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)  

 โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซ่ึงเปน โครงการท่ีดําเนินการผลิตแลว (Production Phase) ต้ังอยูบนบก

ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในป 2561 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉล่ีย 17,350 บารเรลตอวัน  

 โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ  ต้ังอยูบนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โครงการไดรับอนุมัติ

แผนพัฒนาจากรัฐบาลแอลจีเรียเมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยแผนการพัฒนาโครงการจะแบงออกเปน 2 ระยะ ระยะแรกมีกําลังการ

ผลิต 10,000-13,000 บารเรลตอวัน ซ่ึงคาดวาจะสามารถเริ่มผลิตในป 2563 และในป 2567 จะสามารถเริ่มผลิตระยะท่ี 2 โดยจะ

เพิ่มปริมาณการผลิตเปน 50,000-60,000 บารเรลตอวัน  
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 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน  เปนโครงการกาซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ ซ่ึงอยูระหวางการ

สํารวจ (Exploration Phase) ต้ังอยูนอกชายฝงของโมซัมบิก มีความคืบหนาท่ีสําคัญในป 2561 ไดแก การไดรับอนุมัติแผนพัฒนา

ของแหลงกาซธรรมชาติ Golfinho-Atum (Plan of Development หรือ POD) จากคณะรัฐมนตรีโมซัมบิก (Council of Ministers) 

ในเดือนกุมภาพันธป 2561 และการเจรจาสัญญาคากอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Plant) และการ

คัดเลือกผูรับเหมาสําหรับงานติดต้ังอุปกรณนอกชายฝงทะเล (Offshore Installation) นอกจากนี้ โครงการอยูในระหวางการ

ดําเนินการลงนามในสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase Agreement) ระยะยาวกับผูซ้ือรายตาง ๆ รวมท้ัง

เจรจาสัญญาเงินกูในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนข้ันสุดทาย (FID) ในครึ่งแรก

ของป 2562 โดยคาดวาจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไดในป 2567 ดวยกําลังการผลิต 12 ลานตันตอป     

 ดานการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)    

 ในป 2561 ปตท.สผ. ยังคงดําเนินแผนกลยุทธตามแนวทาง 3R ซ่ึงประกอบไปดวย RESET REFOCUS และ 

RENEW อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืน และรองรับความทาทายของธุรกิจ

พลังงานในอนาคต 

(1) RESET กลยุทธในการเพ่ิมปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติจากโครงการหลัก และรักษาขีดความสามารถในการ

แขงขัน  

• เนนการผลิตและจําหนายกาซธรรมชาติจากโครงการหลักใหมากกวาในระดับปจจุบัน 

• ควบคุมตนทุนการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อใหอยูในระดับท่ีแขงขันได  

• เพิ่มปริมาณสํารองปโตรเลียมผานการเรงพัฒนาโครงการท่ีอยูระหวางการตัดสินใจพัฒนาข้ันสุดทาย (FID) 

เชนโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ โครงการเวียดนาม 

บี และ 48/95 และโครงการเวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4 (แหลงอุบล)  

• พิจารณาลดสัดสวนการลงทุนในโครงการท่ีไมใชโครงการหลักของบริษัท (non-core assets)    

(2) REFOCUS กลยุทธในการขยายธุรกิจ โดยมุงเนนในพ้ืนท่ียุทธศาสตรท่ีมีความชํานาญ  

• กลยุทธ Coming-home: มุงเนนขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซ่ึงเปน

พื้นท่ียุทธศาสตรหลัก ซ่ึงเห็นไดจากความสําเร็จในการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในโครงการบงกช และการ

ชน ะการประมูลสิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียมโครงการบงกชและเอราวัณ ของ ปตท.สผ. เมื่อเดือน

ธันวาคมท่ีผานมา สําหรับโครงการบงกชซ่ึง ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการปจจุบันนั้น บริษัทสามารถวางแผน

และดําเนินการลงทุนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องดานการผลิต โดยในสวนโครงการเอราวัณซ่ึงบริษัทไมไดเปน

ผูดํา เนินการ บริษัทไดเตรียมแผนงานไวอยางชัดเจน ท้ังในสวนของแผนการลงทุน การเจรจาขอตกลงเขา

พื้นท่ี การเจรจาวาจางพนักงานและการสงมอบงาน และการเขาไปประเมินสภาพอุปกรณและโครงสรางส่ิง

ติดต้ังท่ีจะรับโอนมา  (ผูรับสัมปทานปจจุบันมีหนาท่ีรื้อถอนส่ิงติดต้ังท่ีเหลือท่ีไมไดโอนตามกฎกระทรวง) 

นอกจากนี้  ปตท.สผ. ยังมีแผนเรงกิจกรรมในโครงการสํารวจในเมียนมาและมาเลเซียเพื่อเพิ่มปริมาณสํารอง

ปโตรเลียม รวมถึงการมองหาโอกาสตอยอดทางธุรกิจท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ เชน gas value chain โดยขยาย

การลงทุนในพื้นท่ีท่ีมีตลาดรองรับในการขายปโตรเลียมในเมียนมาในรูปแบบของ Gas-to-Power 

• กลยุทธ Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทุนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพรวมกับผูรวมทุนท่ีมีความ

เช่ียวชาญ (Strategic Alliance) โดยเนนภูมิภาคตะวัน ออกกลาง เนื่ องจากเปนภูมิภาคท่ีมีตนทุนในการ

ดําเนินการท่ีตํ่า  
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(3) RENEW กลยุทธในการสรางความยั่งยืนโดยการเพ่ิมศักยภาพทางเทคโนโลยี และการมองหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ  

โดยการลงทุนในธุรกิจใหมท่ีมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถดานงานวิจัยพัฒนาขององคกรท่ี

สงเสริมธุรกิจปจจุบัน รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวของกับดานพลังงาน อีกท้ังยังไดมีการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกรและ

กระบวนการทํางานใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการเติบโต

ของบริษัทในอนาคต ซ่ึงโครงสรางองคกรใหมเริ่มมีผลต้ังแตป 2562 เปนตนไป 

2.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. ไดประกาศประมาณการรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจาย

ดําเนินงาน (Operating Expenditure) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในชวงป 2562 – ป 2566 รวม 5 ป เปนเงินท้ังส้ินประมาณ 

16,105 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ และแผนงานลาสุดท้ังนี้ประมาณ

การรายจายลงทุนและรายจายดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

            หนวย  :  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

รายจายลงทุน 1,840 1,667 2,223 1,927 1,653 

รายจายดําเนินงาน 1,416 1,279 1,256 1,633 1,211 

รายจายรวมท้ังส้ิน 3,256 2,946 3,479 3,560 2,864 

 

 ปตท.สผ. คาดวาตัวเลขประมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ียตอวันระหวางป 2562- ป 2566 มีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

                                                         หนวย  :  พันบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 

 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 

ปริมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ีย 318 325 326 280 235 

 

2.1.2  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ  

 ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจกาซธรรมชาติ ท่ีครอบคลุม 5 ธุรกิจยอย ไดแก   

(1) ธุรกิจจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ รวมถึงการจัดหากาซธรรมชาติเหลว (LNG) และแปรสภาพเปนกาซธรรมชาติ เพื่อจําหนายใหกับลูกคา โดยมีผูใช

กาซธรรมชาติรายใหญ ไดแก ผูผลิตไฟฟา 

(2) ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวน

ท้ังส้ิน 6 โรง   

(3) ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบทอจัดจําหนายกาซ

ธรรมชาติ ซ่ึงเปนทอจัดจําหนายท่ีตอเช่ือมจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกคาอุตสาหกรรม เพื่อ

จําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ 

(4) ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการ

สงเสริมการขยายการใชกาซธรรมชาติในภาคการขนสง เพื่อใหกาซธรรมชาติเปนทางเลือกเช้ือเพลิงในดานขนสงท่ีมีราคาถูกกวา

น้ํามัน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อชวยลดภาระคาใชจายเช้ือเพลิงใหกับผูบริโภคและลดปญหามลภาวะทางอากาศท่ีทวีความ

รุนแรงข้ึน  
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(5) ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดําเนินธุรกิจใหบริการ งานปฏิบัติการ งาน

บํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ และการดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ   

  สําหรับป 2561 ปตท. มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ จํานวน 405,644  ลานบาท เพิ่มข้ึน 29,323 ลาน

บาท หรือรอยละ 7.8 จากป 2560 ท่ีมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ จํานวน 376,322  ลานบาท  (รายละเอียดตาม

โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอยแบงตามสายผลิตภัณฑในหัวขอท่ี 2.4)  

2.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

การจัดหากาซธรรมชาติ  

การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. อยูในความรับผิดชอบของธุรกิจจัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ โดย ปตท. เปน

ผูซ้ือกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติ ซ่ึงปจจุบันมีอยู ท้ังส้ิน 15 ฉบับ แบงเปนสัญญาซ้ือกาซ

ธรรมชาติในประเทศจํานวน 12 ฉบับ ไดแก สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงไพลิน, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงบงกช

เหนือ, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงบงกชใต/1 สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงยูโนแคล 123/2, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจาก

แปลง B8/32/3, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตย, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลง MTJDA แปลง A-18, สัญญาซ้ือกาซ

ธรรมชาติจากแหลง MTJDA แปลง B-17, สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงน้ําพอง,  สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงสินภู

ฮอม/4, สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแหลงสิริกิต์ิ (พื้นท่ีลานกระบือ), สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติแหลงสิริกิต์ิ (พื้นท่ีหนองตูม เอ), 

และสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงตางประเทศอีกจํานวน 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา สัญญาซ้ือ

กาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุน, และสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงซอติกาจากสหภาพเมียนมาร/5 

หมายเหตุ : 

/1    มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมาณซื้อขายกาซฯวันละ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เร่ิมสงกาซฯไดตามสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2555 

/2 เร่ิมซื้อขายกาซฯวันท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมตนท่ี 680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และทยอยเพ่ิมข้ึนเปน 1,010 ลานลูกบาศกฟุตตอวันเมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2554 

และเพ่ิมข้ึนเปน 1,240  ลานลูกบาศกฟุตตอวันในวันท่ี 24 เม.ย.  2555  แตเร่ิมลดปริมาณซื้อขายเหลือเพียง 1,215 ลานลูกบาศกฟุตตอวันต้ังแต วันท่ี 1 ต.ค. 2560 เปน

ตนไป และหมดอายุสัญญาฯ / หมดอายุสัมปทานวันท่ี 23 เม.ย. 2565   

/3 ประกอบดวยแหลงเบญจมาศ เบญจมาศนอรท  มะลิวัณย  จามจุรี  นอรทจามจุรี ชบา  ลันตา   

/4 หมดอายุสญัญาฯ 28 พ.ย. 2564 

/5    มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมาณซื้อขายกาซฯวันละ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เร่ิมสงกาซฯ เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 

 

 นอกจากนี้ ปตท. ไดมีการจัดหากาซธรรมชาติเหลวเขามาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางดานการจัดหากาซฯ และ

สนองความตองการใชท่ีเพิ่ม ข้ึนอยางตอเนื่อง โดยปจจุบัน ปตท. มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติเหลวระยะยาวรวมท้ังส้ิน 4 ฉบับ 

ไดแกสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติเหลวกับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited   สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติเหลวกับ

บริษัท SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD  สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติเหลวกับบริษัท BP SINGAPOR PTE.LIMITED 

และ สัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติเหลวกับบริษัท PETRONAS LNG LTD. 

 ท้ังนี้ การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. สวนใหญจะมาจากแหลง/แปลงสัมปทานกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมี

ปริมาณและสัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2559– ป 2561 เปนดังนี้ 

 

 

 

 



   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจําป 2561               

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 12 

แหลง/แปลงสัมปทาน 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ในประเทศ       

- ไพลิน 333 7.0 353 7.5 405 8.6 

- บงกช (เหนือ / ใต) 866 18.2 835 17.7 735 15.6 

- ยูโนแคล 1,2,3 1,305 27.4 1,305 27.6 1,287 27.3 

- 8/32 138 2.9 103 2.2 79  1.7 

-   อาทิตย 212 4.5 212 4.5 209  4.4 

- MTJDA 497 10.4 436 9.2 464 9.9 

- นํ้าพอง/สินภูฮอม 128 2.7 86 1.8 86 1.9 

-   สิริกิต์ิ 13 0.3 12 0.3 11 0.2 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,492 73.3 3,342 70.8 3,276  69.6 

ตางประเทศ 
      

- ยาดานา 424 8.9 420 8.9 440  9.3 

- เยตากุน 218 4.6 204 4.3 141  3.0 

-  ซอติกา 217 4.6 224 4.7 224  4.8 

-  LNG 410 8.6 530 11.2 627 13.3 

รวมการจัดหาจากตางประเทศ 1,269 26.7 1,378 29.2 1,432  30.4 

รวมการจัดหาทั้งหมด 4,761 100 4,720 100 4,708  100  

ราคาซื้อกาซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลานบีทียู) 
202.1 195.0 214.6 

           หมายเหตุ   :   ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  
 

เง่ือนไขหลักของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ 

สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติระหวาง ปตท. และผูขายกาซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ป โดยคูสัญญาตกลงท่ีจะ

ซ้ือและขายกาซธรรมชาติกัน ณ จุดสงมอบตามสัญญา เชน ปากหลุม หรือจุดสงมอบอ่ืนๆ แลวแตสัญญากําหนดในปริมาณ 

คุณภาพและความดัน ตามท่ีไดตกลงกันไว 

ผูขายกาซธรรมชาติมีหนาท่ีจัดเตรียมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเพื่อให ปตท. สามารถเรียกรับกาซธรรมชาติ

สูงสุดไดถึงรอยละ 105 - 125 ของปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันตํ่ารายวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แลวแต

สัญญา ในขณะท่ี ปตท. จะตองรับกาซธรรมชาติใหไดตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันตํ่ารายวัน (Daily Contracted Quantity 

หรือ DCQ) อีกท้ัง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกวา CDC ท่ีกําหนดไวในสัญญาได หากผูขายกาซธรรมชาติ

สามารถผลิตและสงมอบได 
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 อยางไรก็ตาม หากในปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณข้ันตํ่าไดครบตามท่ีกําหนดสําหรับป

สัญญานั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณท่ีมิไดรับ (Take-or-Pay) โดย

มีสิทธิรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณท่ีไดชําระไปแลวในปตอๆ ไป โดยไมมีกําหนดเวลา และไมตองชําระคากาซธรรมชาติใน

สวนนั้นอีก (Make-Up) ท้ังนี้  ในปท่ี ปตท. จะใชสิทธิในการรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณท่ีไดชําระไปแลวดังกลาว ปตท. 

จะตองรับซ้ือกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันตํ่าตามสัญญาสําหรับปนั้นๆ กอน ในทางกลับกัน กรณีท่ี 

ปตท.ซ้ือกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันตํ่าของปสัญญาใดๆ ปตท. จะสามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติ

สวนเกินนั้นแตไมรวมสวนท่ีเกินกวา CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันตํ่าในปสัญญาตอๆ 

ไปไดในปริมาณไมเกินรอยละ 15 หรือรอยละ 20 แลวแตสัญญา ของปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันตํ่าในปสัญญาดังกลาว โดยสิทธิ

ดังกลาวในปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ป นับจากปท่ีเกิดกาซ Carry-Forward  

 ในกรณีท่ีผูขายกาซธรรมชาติไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ไดครบตามปริมาณท่ี ปตท. เรียกรับจาก

ผูขายกาซธรรมชาติในแตละวัน (Shortfall) ปตท. จะชําระคากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรับ

สวนลดรอยละ 20-25 สําหรับราคาของปริมาณกาซธรรมชาติท่ีขาดสงในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไป หรือปถัดไป แลวแตสัญญา 

ท้ังนี้ เมื่อส้ินปสัญญา ปตท. สามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติท่ีผูขายกาซธรรมชาติขาดสงไปลดปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันตํ่า

รายปได 

 สําหรับราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติท่ีกําหนดในสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มตน (Initial Base 

Price) ซ่ึงเปนราคาคงท่ี โดยมีการกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดเพื่อคุมครองผูซ้ือและผูขายกาซธรรมชาติ โดยสูตรปรับ

ราคากาซธรรมชาติประกอบดวยปจจัยตอไปนี้  คือ ราคาน้ํามันเตากํามะถันในตลาดสิงคโปร อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

และดัชนีทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ดัชนีราคาขายสงของประเทศไทย และดัชนีราคาผูผลิตของสหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจน้ํามัน

และกาซ เปนตน ท้ังนี้ ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติดังกลาวจะแตกตางกันไปในแตละสัญญา กลาวคือ ทุก 12 

เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลวแตสัญญา ราคาซ้ือขายกาซธรรมชาตินี้จะสงผาน  (Pass Through) ไปใหกับลูกคาในกลุม

ผูผลิตไฟฟา ซ่ึงซ้ือกาซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึงเปนกลุมลูกคาหลักตามสูตรราคาในสัญญาขายกาซธรรมชาติ สงผลใหความเส่ียง

ของ ปตท. จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายกาซธรรมชาติอยูในระดับคอนขางตํ่า 

 สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติทุกสัญญามีขอกําหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซ่ึงเปนกรณีท่ี ปตท. หรือผูขายกาซธรรมชาติสามารถยก

เปนเหตุในการท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได ซ่ึงเหตุสุดวิสัยท่ีกําหนดในสัญญาดังกลาวหมายรวมถึงเหตุการณใดๆ ท่ี

เกิดข้ึนโดยคูสัญญาไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ สัญญาซ้ือกาซธรรมชาติบางฉบับไดกําหนดใหกรณีท่ี ปตท. ไมสามารถรับ

ซ้ือกาซธรรมชาติไดอันเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกับลูกคาของ ปตท. จนเปนเหตุใหลูกคาดังกลาวไมสามารถรับซ้ือกาซ

ธรรมชาติจาก ปตท. ได ซ่ึงในการนี้  ปตท. จะอางเหตุสุดวิสัยดังกลาวไดตอเมื่อ ปตท. จะตองลดปริมาณรับกาซธรรมชาติจาก

ผูขายกาซธรรมชาติท่ีเก่ียวของทุกรายลงตามสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติท่ีลดลง 

 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้  

(1) ส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีกําหนดในสัญญา หรือ  

(2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหลงกาซธรรมชาติในประเทศ) หรือ  

(3) เมื่อปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในแหลงดังกลาวหมดลง  
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การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ   

 ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา ไดแก กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟา

รายเล็กโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  

ปริมาณการสงกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมตางๆ (รวมปริมาณกาซธรรมชาติท่ีใชในโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท.) 

ในป 2559 – ป 2561 มีรายละเอียดดังนี้    

กลุมลูกคา 

ป 2559 ป 2560/1 ป 2561 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน 
รอยละ 

ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน 
รอยละ 

1. กฟผ. 975 20.5 757 16.0 737 15.6 

2. ผูผลิตไฟฟาอิสระ 972 20.4 934 19.9 739 15.7 

3. ผูผลิตไฟฟารายเลก็ 869 18.2 1,043 22.1 1,222 25.9 

4. ลูกคาอุตสาหกรรม/2 1,000 21.0 986 20.9 997 21.2 

5. โรงแยกกาซธรรมชาต ิ 946 19.9 996 21.1 1,015 21.6 

รวม 4,762 100.0 4,716 100.0 4,710 100.0 

ท่ีมา : ปตท. 

หมายเหตุ : ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  และคํานวณโดยใชจํานวนวันตามปปฏิทิน 

/1 แกไขเเพ่ือการเปรียบเทียบตามการปรับโครงสรางองคกรโดยในป 2561 กาซธรรมชาติในภาคขนสง (NGV) ยายมาอยูภายใตธุรกิจกาซธรรมชาติ 

จากป 2560 ท่ีอยูภายใตธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน (ซึ่งในป 2561 เปล่ียนช่ือเปนธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม)  

/2 รวมกาซธรรมชาติท่ีจําหนายใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด และกาซธรรมชาติในภาคขนสง (NGV) 

 โดยท่ัวไป โครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก ราคา

เนื้อกาซธรรมชาติ และอัตราคาผานทอ รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ  

  ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติและ

คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ  

  สําหรับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมคาใชจายและความเส่ียงในการดําเนินการ

จัดหากาซธรรมชาติและการตลาดนั้นมีอัตราแตกตางกันข้ึนอยูกับประเภทของลูกคาผู ซ้ือกาซธรรมชาติ ปจจุบัน คาตอบแทนใน

การจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติสําหรับ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระเทากับรอยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซธรรมชาติ

ท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติ ท้ังนี้คาตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระดังกลาวจะตองไมเกิน 2.1525 บาท/

ลานบีทียู สวนผูผลิตไฟฟารายเล็กซ่ึงซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณท่ีตํ่ากวาลูกคาสองกลุมแรกนั้น ปตท. จะคิดคาตอบแทนดังกลาว

ในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเนื้อกาซธรรมชาติท่ี ปตท.รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง/แปลงสัมปทานตางๆ 

ท้ังนี้ คาตอบแทนท่ีคิดจากผูผลิตไฟฟารายเล็กดังกลาวจะตองไมเกิน 11.4759 บาท/ลานบีทีย ู 

(2)  อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

  อัตรา คาบริ กา รส งก าซธ รร มชาติประกอ บด วย  2 ส วน  โ ดย สวน แร กได แก  คาบริ กา รส วน ขอ งต น ทุน คง ท่ี            

(Demand Charge) ซ่ึงคํานวณจากตนทุนการลงทุนและคาใชจายคงท่ีในการดําเนินการ โดยกําหนดใหมีอัตราผลตอบแทนการ

ลงทุนในสวนของทุน (Internal Rate of Return on Equity) เทากับรอยละ 18 สําหรับระบบทอสงกาซปจจุบัน  และรอยละ 12.5 

สําหรับระบบทอสงกาซตามแผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับท่ี 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ทอสงกาซไปยังโรงไฟฟาจะนะ และระบบ
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ทอเช่ือมจากแหลงสินภูฮอมมายังระบบทอน้ําพอง และสวนท่ีสองไดแก คาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge)  

ซ่ึงคํานวณจากตนทุนการใหบริการผันแปร (Variable Cost) ของการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ  

 ในการกําหนดอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาแตละรายนั้นข้ึนอยูกับ

พื้นท่ีการใชกาซธรรมชาติของลูกคา ดังนี้ 

• พื้นท่ี 1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีระยอง 

• พื้นท่ี 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีขนอม 

• พื้นท่ี 3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

• พื้นท่ี 4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงท่ีจะนะ 

• พื้นท่ี 5 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงท่ีน้ําพอง 

  การ คํา น วณอั ตร าค าบ ริ การ ส งก า ซ ธ ร ร ม ชา ติ เป น ไ ปตา ม ห ลั ก เกณ ฑ กา ร คํา น วณ  ซ่ึ งไ ด รั บ อ นุ มั ติจา ก

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  และ 

ปตท. ไดเสนออัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติเพื่อใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  พิจารณาใหความเห็นชอบ  

โดยอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ เปนดังตอไปนี้ 

อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge เปนดังนี้  

                                    หนวย : บาท/ลานบีทียู  

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงที่  (Demand Charge) 

1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 12.0654 (ก) 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงท่ีจะนะ 2.4855 (ข) 

5 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงท่ีน้ําพอง 1.1299 (ค) 

อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity Charge ดังนี้                                                                    

หนวย : บาท/ลานบีทียู  

พ้ืนที ่ ระบบท่อ 

อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผันแปร   

(Commodity Charge) 

1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีระยอง 

1.1668  (ง) 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงท่ีขนอม 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงท่ีจะนะ 0.1569  (ง) 

5 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงท่ีน้ําพอง 0.0000 (ง) 

หมายเหตุ: (ก) มีผลบังคับใชต้ังแต 1 เมษายน 2552 เปนตนไป 

  (ข) มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนมิถุนายน 2554 เปนตนไป 

  (ค) มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2555 เปนตนไป 

                            (ง) มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2560  เปนตนไป 
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 ผูซ้ือกาซธรรมชาติในสวนของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระตองชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตาม

ปริมาณกาซธรรมชาติตามท่ีกําหนดในสัญญาแมจะซ้ือกาซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากวาปริมาณดังกลาวก็ตาม สวนผูผลิตไฟฟารายเล็ก

จะชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตามปริมาณกาซธรรมชาติท่ีรับจริง ท้ังนี้  ตองไมตํ่ากวาปริมาณข้ันตํ่าตามท่ี

กําหนดในปสัญญานั้นๆ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการปรับเปล่ียนอัตราคาผานทอเปนระยะ (Periodic Adjustment) โดย

สามารถทบทวนการคํานวณอัตราคาผานทอทุก 5 ป หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเพื่อดํารงไวซ่ึงอัตรา

ผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนตามท่ีไดรับอนุมัติ นอกจากนี้  ในทุกๆ ป อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity 

Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกดวย   

   
2.1.2.2 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 

 นอกจาก ปตท. จะจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาโดยตรงแลว ปตท. ไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขา

โรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกาซธรรมชาติและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการแยกสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนชนิ ดตางๆ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. 

ประกอบดวย กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) และกาซโซลีนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยไดจาก

การแยกกาซธรรมชาติ คือ กาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆได ท้ังนี้ ผลิตภัณฑจาก

โรงแยกกาซธรรมชาติและวัตถุประสงคในการนําไปใชแสดงตามตารางขางลางนี้ 

 

 ปจจุบัน  ปตท. เป นผูประกอบการธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติรายใหญในประเทศไทย โดยมี โรงแยกกาซ

ธรรมชาติท้ังส้ิน 6 โรง  โรงแยกกาซธรรมชาติท้ังหมดของ ปตท. ไดดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิตของโรงแยกกาซธรรมชาติมาอยางตอเนื่อง และทําใหมีความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติสูงสุดท่ีทําไดจริงในปจจุบัน 

(Processing Capacity) รวม 2 ,870  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สูงกวาความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติสูงสุดตามคาการ

ออกแบบ (Nameplate Capacity)  ซ่ึงอยูท่ี  2,660  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน       

 สัดสวนของผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2559 –  ป 2561 เปนดังนี ้

ผลิตภัณฑ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

กาซอีเทน (ตัน) 2,059,022 2,333,363 2,388,136 

กาซโพรเพน (ตัน) 927,205 987,554 1,012,359 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 2,718,802 2,760,648 2,795,800 

กาซโซลีนธรรมชาต ิ/1 (ตัน) 564,952 562,931 549,158 

รวม 6,269,981 6,644,496 6,745,543 

   ที่มา   :   ปตท. 

  /1  ไมรวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) แตรวมผลิตภัณฑ 

Pentane  (เริ่มขาย ก.พ.58) 

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนําไปใช 

กาซอีเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซปโตรเลียมเหลว 

(กาซหุงตม) 

เปนเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโซลีนธรรมชาติ เปนวัตถุดิบสําหรับปอนเขาโรงกลั่นนํ้ามันเพ่ือผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 

ไอโซเพนเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 
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      สําหรับปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

กาซอีเทน (ตัน) 2,058,987 2,333,234 2,389,118 

กาซโพรเพน (ตัน) 856,286 826,526 907,028 

กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 2,794,203 2,919,061 3,203,338 

กาซโซลีนธรรมชาต ิ/1 (ตัน) 745,054 732,192 692,853 

รวม 6,454,530 6,811,013 7,192,337 

                 ที่มา : ปตท. 

/1   รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และผลิตภัณฑ Pentane  

(เริ่มขาย ก.พ.58) 

ราคาจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหกับลูกคาปโตรเคมีจะเปนไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกับลูกคา

เปนรายๆ ไป โดยจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก สําหรับราคากาซโซลีนธรรมชาติจะอิงกับราคาแนฟทาใน

ตลาดโลก สวนราคาขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ท่ีจําหนายในประเทศ นั้น สนพ. จะประกาศราคาอางอิงสําหรับกํากับราคา

ขายปลีก LPG ในประเทศเทานั้น โดยเปล่ียนหลักเกณฑการอางอิงราคา LPG นําเขาจากเดิมท่ีอางอิงดวยราคา CP ท่ีประกาศราย

เดือน เปนอางอิงดวยราคา LPG Cargo จากขอมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉล่ียทุกสองสัปดาหแทน  และเพื่อให

ตนทุน LPG จากทุกแหลงจัดหามีตนทุนท่ีใกลเคียงกันและแขงขันกันไดภายใตระบบการคาเสรี อยางไรก็ตามในกรณีของโรงแยก

กาซฯปจจุบัน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติใหเก็บสวนตางเขากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิงกรณีราคา LPG 

Cargo+X (คาใชจายในการนําเขา) สูงกวาตนทุน LPG จากกลุมโรงแยกกาซฯ และชดเชยกรณีราคา LPG Cargo+X ตํ่ากวาตนทุน 

LPG จากกลุมโรงแยกกาซฯ  

2.1.2.3 ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

นอกจากการจัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาแลว ปตท. ยังจําหนายกาซธรรมชาติ

ใหกับลูกคาอุตสาหกรรม โดยลงทุนกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) เช่ือมตอจากระบบทอสง

กาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) เพื่อขนสงกาซธรรมชาติไปยังลูกคาอุตสาหกรรม  เพื่อใชในกระบวนผลิต (Process) และ

ผลิตไฟฟาใชเอง (Cogeneration) ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนลูกคาอุตสาหกรรมท้ังส้ิน 362 สัญญา  

สําหรับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมท่ีใชกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิต จะ

แตกตางจากโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา กลาวคือ  ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก คากาซ

ธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติท่ีใชจริงในแตละเดือน  และคาบริหารจัดการระบบทอจัดจําหนายกาซใหพรอมใชงานตาม

ปริมาณกาซธรรมชาติท่ีไดแจงไวกับ ปตท.  เปนการลวงหนา ท้ังนี้ราคากาซธรรมชาติท่ีจําหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมถูก

กําหนดใหแขงขันไดกับราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ น้ํามันเตา 

2.1.2.4 ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต   

เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอัน

เนื่องมาจากความผันผวนของราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลก  ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสนับสนุน

ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ท่ีสนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงท่ีสามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ  ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มา

ใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 และตอมามีการ

ขยายตลาด NGV ไปยังรถกลุมอ่ืนๆ จนถึง ณ ส้ินเดือน ธันวาคม 2561 มีจํานวนรถยนตท่ีใช NGV เปนเช้ือเพลิงท้ังประเทศรวม 

384,325 คัน (อางอิงขอมูลจากกรมขนสงทางบก) โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ท่ีเปดใหบริการแลว 449 แหง ประกอบดวยสถานี
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บริการในกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 215 สถานี และตางจังหวัดจํานวน 234 สถานี และปริมาณจําหนาย NGV ป 2561 เฉล่ีย 

247 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

2.1.2.5 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ  (Transmission Pipeline) 

 ดําเนินธุรกิจใหบริการ งานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ และการดําเนินการตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของกับกิจการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ  เมื่อผูขายกาซธรรมชาติไดสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ท่ีจุดสงมอบแลว 

กาซธรรมชาติท้ังหมดจะถูกสงไปยังลูกคาตางๆ โดยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนทรัพยสินของกลุมธุรกิจปโตรเลียม

ข้ันตนและกาซธรรมชาติของ ปตท. ซ่ึงประกอบดวยระบบสงกาซธรรมชาติในทะเล ท่ีเช่ือมตอกับแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ใน

อาวไทย และระบบสงกาซธรรมชาติบนบกฝงตะวันออก ท่ีรับกาซจากอาวไทยและสถานีแอลเอ็นจี ระบบสงกาซธรรมชาติบนบก

ฝงตะวันตกท่ีรับกาซแหลงยาดานา เยตากุน และ ซอติกา  ในสหภาพเมียนมาร ท่ีชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร  เพื่อจายกาซไปยัง

ผูผลิตไฟฟา  โรงแยกกาซธรรมชาติ  NGV และอุตสาหกรรม โดยภายในระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบดวย 

หนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณรวมกาซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเปน

กระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติจากแหลงตางๆ ในอาวไทยใหมีคาความรอนคงท่ีเปนหนึ่งเดียวและมีคุณภาพ

เดียวกันท้ังระบบ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ  

4,255 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 2,122 กิโลเมตร (รวมทอสงกาซธรรมชาติ

ผูผลิตไฟฟา เอกชน  และทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟ ฟา และไมรวมระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution 

Pipeline) และระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร 
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ขอมูลเก่ียวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสําคัญ ณ 31 ธันวาคม 2561  เปนดังนี้  

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 

(น้ิว) 

ปท่ีเร่ิม 

ดําเนินงาน 
รายละเอยีด 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล      

เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอสายประธาน) 415 34 2524 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณในอาวไทยไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

แหลงบงกช-เอราวัณ (ทอสายประธาน) 171 32 2539 เปนระบบทอจากแหลงบงกชในอาวไทยท่ีเช่ือมกับแทนเอราวัณ 

เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอคูขนาน) 418 36 2539-2540 เปนระบบทอคูขนานจากแทนเอราวัณไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

เอราวัณ-โรงไฟฟาขนอม  161 24 2539 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณไปยังโรงไฟฟาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แหลงอาทิตย-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (ทอเสนท่ี 3) 606 42 2550 เปนระบบทอเสนท่ี 3 จากแหลงกาซฯ อาทิตย ไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

แหลงเจดีเอ-แหลงอาทิตย 95 42 2551 เปนระบบทอเสนท่ี 3 จากแหลงกาซฯ เจดีเอ ไปยังแหลงอาทิตย 

แหลงเชฟรอนสวนเพ่ิม (ปลาทอง 2)-ทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 3 ในทะเล 48 28 2554 เปนระบบทอจากแหลงกาซฯ เชฟรอนสวนเพ่ิม (ปลาทอง 2) ไปยังระบบทอสงกาซฯ เสนท่ี 3  ในทะเล  

แหลงบงกชใต-ทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 3 ในทะเล 38 24 2555 เปนระบบทอจากแหลงกาซฯ บงกชใต ไปยังระบบทอสงกาซฯ เสนท่ี 3 ในทะเล 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก     

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอสายประธาน) 104 28 2524 เปนระบบทอจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟาบางปะกง-โรงไฟฟาพระนครใต (ทอสายประธาน) 57 28 2524 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ 

บางพลี-สระบุรี (ทอสายประธาน) 99 24 2524 
เปนระบบทอจากอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง  

โรงปูนซิเมนตของ บมจ. ปูนซีเมนตไทย ท่ีอําเภอทาหลวง จังหวัดสระบุรี 

แหลงนํ้าพอง-โรงไฟฟานํ้าพอง 3.5 16 2533 เปนระบบทอจากแหลงนํ้าพอง ไปยังโรงไฟฟานํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอคูขนาน) 105 28 2539 
เปนระบบทอคูขนานจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

บางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) 101 36 2539 เปนระบบทอคูขนานจากสถานีเพ่ิมความดันบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทอสงกาซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมา-โรงไฟฟาราชบุรี 238 42 2541 
เปนระบบทอจากจุดรับมอบกาซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเเมียนมา ท่ีบานอีตอง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือนํากาซ

ธรรมชาติจากโครงการยาดานาและเยตากุน ไปยังโรงไฟฟาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ราชบุรี-วังนอย 154 30 2543 
เปนระบบทอท่ีเช่ือมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติบริเวณสถานีวัดปริมาณกาซธรรมชาติราชบุรีเขากับระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) ท่ีสถานีวัดปริมาณกาซธรรมชาติวังนอย 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง  (ทอเสนท่ี 3) 110 36 2549 
เปนระบบทอเสนท่ี 3 จากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
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ขอมูลเก่ียวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสําคัญ ณ 31 ธันวาคม 2561  เปนดังนี้ (ตอ) 

 

 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 

(น้ิว) 

ปท่ีเร่ิม 

ดําเนินงาน 
รายละเอียด 

โรงไฟฟาวังนอย-โรงไฟฟาแกงคอย 72 36 2549 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังโรงไฟฟาแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

ทอสงกาซธรรมชาติจากสถานีควบ คุมความดันกาซธ รรม ชาติ 

 RA#6 – โรงไฟฟาพระนครใต 

70 30 2550 เปนระบบทอจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ #RA6 ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ 

ทอสงกาซธรรมชาติจากชายฝงทะเล – โรงไฟฟาจะนะ 8 20 2550 เปนระบบทอจากชายฝงทะเล จังหวัด สงขลา อําเภอจะนะ ไปยังโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา 

ทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ 8 24 2552 เปนระบบทอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติหลักโรงไฟฟาพระนครใต  ไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 

ทอสงกาซธรรมชาติบน บกจากชายแดนไทย-สหภาพเมียนมา - 

BVW#1 

0.59 28 2557 เปนโครงการท่ีรองรับการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซ 

ซอติกาจากสหภาพเมียนมา และสงเขาสูระบบทอสงกาซธรรมชาติปจจุบันของ ปตท. ท่ีบริเวณ BVW#1 จ.กาญจนบุรี 

ระยอง-แกงคอย (ทอเสนท่ี 4) 298 42 2558 เปนระบบทอจาก จังหวัดระยอง ไปยังระบบทอสงกาซธรรมชาติโรงไฟฟาวังนอย-โรงไฟฟาแกงคอย 

นครสวรรค 192 28 2558 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง จังหวัดนครสวรรค 

นครราชสีมา 145 28 2561 เปนระบบทอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติวังนอย-แกงคอย  จังหวัดสระบุรี ไปยัง จังหวัดนครราชสีมา 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 21 

แผนท่ีแสดงโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติ        
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2.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออ่ืนๆ เพื่อชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. 

ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังนี้ 

2.1.3.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) 

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนา

และกอสรางระบบทอยอยเพื่อขนสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ ปจจุบันมีผู ถือหุนคือ (1) บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน)  (2) International Power S.A. แหงประเทศเบลเยี่ยม และ (3) บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสราง

ระบบทอยอยเพื่อขนสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และพื้นท่ีระยอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนท่ีออกและชําระแลว 500 

ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 58 ของทุนท่ีออกและชําระแลว 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซ

ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดยใชทอเหล็กและทอ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมตอจากระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และระยอง โดยมี 

ปตท. เปนผูใหความชวยเหลือในการจัดหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ีดินเพื่อการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

(1) การจัดหา 

 ปตท. เปนผู จัดหากาซธรรมชาติท้ังหมดใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด โดยมีสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติระยะยาวของแตละพื้นท่ี อายุสัญญา 10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติท่ีประกอบดวยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 

อัตราคาผานทอ และคาตอบแทนในการจัดหาและการตลาดและจําหนายกาซธรรมชาติ  

(2) การจัดจําหนาย 

 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพื่อขนสงกาซ

ธรรมชาติเปนเครือขายครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรม 12 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู พื้นท่ีอุตสาหกรรมบริเวณบางปูใหม 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิ คมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมอีส

เทิรนซีบอรด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1 โดยสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุ

สัญญา 5 - 7 ป ซ่ึงราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดใหสามารถแขงขันไดกับเช้ือเพลิงทดแทน คือ น้ํามันเตาหรือกาซหุงตม ในป 

2561 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีปริมาณจัดจําหนายกาซธรรมชาติปริมาณ 57.34 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  เพิ่มข้ึน

รอยละ 0.2 จากป  2560 และมีจํานวนลูกคา  253 ราย เพิ่มข้ึน 4 ราย โดยท่ีปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติและจํานวนลูกคาในป 

2559 –  ป 2561 เปนดังนี ้

 

การจัดจําหนาย ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 55.64* 57.22* 57.34 

จํานวนลูกคา (ราย) 253 249 253 

    *ปรับปรุงยอนหลัง เน่ืองจากเปลี่ยนแปลงสูตร Coversion 
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นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ไดเพิ่มชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ โดยการรวมทุนใน

สัดสวนรอยละ 80 ในบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพื่อดําเนินการกอสรางระบบทอจัดจําหนาย

กาซธรรมชาติใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561  ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 13 

คน (ตําแหนงวาง 1  ตําแหนง) ท่ีไดรับการแตงต้ังจาก ปตท. จํานวน  5 คน  (รวมประธานกรรมการ) นอกจากนี้  ปตท. ได

มอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ซ่ึงรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้ 

         หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 5,194 6,727 8,102 

รายไดรวม 5,290 7,191 8,692 

คาใชจายรวม(รวมภาษี)  5,195 5,609 6,294 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  95 1,582 2,398 

         หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 2,848 3,116 3,683 

หนี้สินรวม 604 790 959 

สวนของผูถือหุน 2,244 2,326 2,724 

 * ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited 

2.1.3.2 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 

Sdn.Bhd. (TTM (M))  

  ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดต้ังบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ

ไทย) จํากัด (TTM (T)) ข้ึนในประเทศไทย เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM 

(M)) ข้ึนในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจาก

พื้นท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และ

สงไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมท้ังใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ท่ีจังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ทาง

ทอจากจังหวัดสงขลาไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซ

ปโตรเลียมเหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 TTM (T) มีทุน

ท่ีออกและชําระแลว 8,683.6 ลานบาท และ TTM (M) มีทุนท่ีออกและชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย) และมีหุนบุริมสิทธิ์

แบบไถถอนได (Redeemable Preference Share มูลคา  150 ลานริงกิต) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน สัดสวนรอยละ 50 

ของทุนท่ีชําระแลวเทากันท้ังสองบริษัท 
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(1) ลักษณะของโครงการ แบงเปน 3 ระยะ ดังนี ้

ระยะท่ี  1 : เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2549  

- ทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 นิ้ว จากแปลงเอ 18 ในพื้นท่ีเจดีเอไปท่ี อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวัน

ละ 1,020 ลานลูกบาศกฟุต   

- ทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเช่ือมเขากับระบบ

ทอส งกาซธร รมชาติของ Petronas ใน รัฐเคดาห  ประเทศมาเลเซีย รวม เปน ระยะทาง 9 กิโล เม ตร มี

ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 ลานลูกบาศกฟุต 

- โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรับกาซธรรมชาติวันละ 425 ลานลูกบาศกฟุ ต 

ใหบริการแยกกาซธรรมชาติท่ีนําข้ึนฝงท่ีจังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว  

ปละ 166,800 ตัน  และกาซธรรมชาติเหลวปละ 43,000 ตัน  

- วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 1 ขนานไป

กับทอสงกาซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอํา เภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 

กิโลเมตร และวางทอตอไปถึงเมือง Prai ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มี

ความสามารถในการสงกาซปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 1,166 ตัน 

ระยะท่ี  2 : เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตป  2551 

- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง A-18 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 3 ของ 

ปตท. เปนระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2551 

- ทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 

นิ้ว จากแปลง A-18 กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2552  ปจจุบันไดทําการจัดสงกาซฯจากแปลง 

MTJDA-B17  เขาสูระบบแลว  และ ปตท. เปน ผูจองใชบริการท้ังระบบ 

ระยะท่ี  3 : เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตป 2558  

- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 24 นิ้ว จากแปลง B-17 โดยสวนของทอสงกาซฯ ท่ีอยูในพื้นท่ี JDA 

ประมาณ 60 กิโลเมตร และเช่ือมตอทอสงกาซของเปโตรนาสความยาว 298 กิโลเมตรจากพื้นท่ี JDA ไปยัง 

Kerteh  ประเทศมาเลเซียโดยไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเมื่อวันท่ี  1 พ.ค. 2558 และ เปโตรนาส เปน ผูจองใช

บริการท้ังระบบ 

(2) การบริการ 

 บริษัท  ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ใหบริการขนสง

กาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  

ซ่ึงท้ัง 2 รายเปนผู ถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการขนสงกาซ

ธรรมชาติในทะเลและบนบกแลวต้ังแตเดือนมกราคม 2549 โดยเปนกาซธรรมชาติท่ีผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยกกาซ

คารบอนไดออกไซด และใหบริการแยกกาซฯ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอต้ังแต 14  เมษายน 2549 และไดขยายบริการ
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ขนสงกาซฯ เชิงพาณิชย ให ปตท. ไปยังโรงไฟฟาจะนะ จํานวน 131 ลานลูกบาศกฟุตตอวันต้ังแตไตรมาสท่ี 3  ป 2551  และตอมา

ไดเพิ่มอีก 7 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแตเดือนมิถุนายน ป 2554 เพื่อสงไปยังสถานีหลักสําหรับใหบริการกาซ NGV ในพื้นท่ี

ภาคใต สําหรับทอสงกาซฯจากแหลงกาซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมตอกับทอสงกาซเสนท่ี 3 ของ ปตท. ไดเริ่มวางทอต้ังแต ธันวาคม 

2549 สามารถบริการขนสงกาซได 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเริ่มขนสงกาซฯเมื่อปลายป 2551 และเปดบริการเชิงพาณิชย

ทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 เช่ือมตอกับทอสงกาซเสนท่ี 3 ของ ปตท. เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 สามารถขยายบริการ

ขนสงกาซไดอีก 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน นอกจากนั้นปจจุบันไดเปดบริการเชิงพาณิชยทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 

ไปเช่ือมทอกับระบบทอสงกาซฯของ Petronas ท่ีขอบเจดีเอไปยังเมือง Kerteh ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันท่ี  1 พฤษภาคม 2558  การ

ขยายบริการขนสงกาซฯดังกลาว นอกจากจะมีรายไดเพิ่ม ยังชวยให ปตท. จัดหากาซฯ ไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา 

เปนการสรางเสถียรภาพและเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศไทยดวย  

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดการใหบริการดังนี้  

• การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง A18)                       851 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

• การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง B17)                       329 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

• การสงมอบกาซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                   338 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

• การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)                              147,491 เมตริกตัน 

• การสงมอบกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)                               53,994 เมตริกตัน 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 6 คน ปตท. เปนผูแตงต้ังจํานวน 3 คน และ Petronas  เปนผูแตงต้ังจํานวน 

3 คน นอกจากนี้ กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก ปตท. ในปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการของท้ังสองบริษัท คราวละ 3 

ปโดยจะสลับการดํารงตําแหนงนี้กับกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก Petronas  

 (4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ป 2559 - ป 2561 มีดังนี้  

                                                        หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 3,235 2,751 2,751 

รายไดรวม 3,624 3,166 3,088 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 2,656 1,968 2,216 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 968 1,198 872 

                                                                                                                                       หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน  ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 22,657 20,370 18,469 

หน้ีสินรวม 13,212 11,650 9,749 

สวนของผูถือหุน 9,445 8,720 8,720 

* ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited 

  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 26 

 ผลการดําเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ป 2559 - ป 2561 มีดังนี้ 

                                                                                                                                    หนวย : ลานริงกิต 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 74 74 73 

รายไดรวม 101 97 98 

คาใชจายรวม (รวมภาษี)           53               67 61 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 48 30 37 

                                                                หนวย : ลานริงกิต 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 1,129 976 887 

หน้ีสินรวม 790 660 557 

สวนของผูถือหุน 339 316 330 

* ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited 

2.1.3.3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2547 มมีติให ปตท. จัดต้ัง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

โดย ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100 ในระยะเริ่มตน และ ปตท. จะหาพันธมิตรรวมทุนในภายหลัง โดย ปตท. เปนผูถือหุนใหญ ท้ังนี้  

ปตท. ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทข้ึนเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจาก

ของเหลวเปนกาซ (LNG Receiving Terminal) ขนาด 5 ลานตันตอปในระยะท่ี 1 โดยเพิ่มขนาดเปน 10 ลานตันตอปในระยะท่ี 2 

และโครงการระยะท่ี 2 สวนตอขยายเพิ่มเติม 1.5 ลานตันตอป รวม 11.5 ลานตันตอป โดยบริษัทคิดคาบริการในรูป Terminal 

Tariff ในระยะแรก ปตท. เปนผูจัดหาและนําเขา LNG ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 

17,103 ลานบาท เรียกชําระแลว 15,599 ลานบาท 

(1) ลักษณะของโครงการ 

โครงการ LNG Receiving Terminal ประกอบดวย ทา เทียบเรือขนถาย LNG ถังเก็บสํารอง LNG (LNG Storage Tank ) 

และหนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซ (LNG Re-gasification Unit) ขนาด 5 ลานตันตอป ในระยะท่ี 1 โดยเพิ่มขนาดเปน 10 

ลานตันตอป ในระยะท่ี 2 และโครงการระยะท่ี 2 สวนตอขยายเพิ่มเติม 1.5 ลานตันตอป รวม 11.5 ลานตันตอป 

(2) ความกาวหนา 

  วันท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ใน

หลักการคํานวณคาบริการสถานี LNG ประกอบดวย การใหบริการรับเรือ LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปรสภาพจากของเหลวเปน

กาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนสวนหนึ่งของราคา LNG 

  บริษัท PTT LNG ดํา เนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และจัดหาท่ีดินบริเวณพื้นท่ีโครงการพัฒนาทา เรือ

อุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานท่ีกอสรางโครงการไดการดําเนินการขุดลอก

และถมพื้นท่ีโครงการต้ังแตเดือนกันยายน 2550 และเริ่มงานกอสราง LNG Receiving Terminal ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551  

  วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการคํานวณราคา LNG และอัตราคาบริการสถานี 

LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตามท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษาและนํา เสนอเดือนมิถุนายน 

2554 การกอสรางโครงการระยะท่ี 1 แลวเสร็จ และทําการเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบระบบ (Commissioning)  

  วันท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบอัตราคาบริการเก็บรักษาและแปร

สภาพจากของเหลวเปนกาซ 
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  วันท่ี 2 กันยายน 2554 บริษัทฯ ลงนามสัญญาใหบริการสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลว (Terminal Use Agreement) 

รวมกับ ปตท. ระยะเวลาสัญญา 40 ป และเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแตวันท่ี 6 กันยายน 2554  

  วัน ท่ี  4  ตุล า คม  2 5 5 5 คณ ะรั ฐ ม น ตรี มี ม ติ เห็ น ชอ บโ คร งก าร  LNG Receiving Terminal ร ะย ะ ท่ี  2  ตา ม ม ติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) โดยใหบริษัท PTT LNG เปนผูดําเนินการ 

  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการขยายกําลังแปรสภาพ LNG เปนกาซธรรมชาติของ Map 

Ta Phut LNG Receiving Terminal ระยะท่ี 2 เพิ่มอีก 1.5 ลานตันตอป เปน 11.5 ลานตันตอป และอนุมัติกอสรางโครงการ LNG 

Receiving Terminal แหงท่ี 2 จังหวัดระยอง 5 ลานตันตอป ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันท่ี 30 

พฤษภาคม 2559 โดยใหบริษัท PTT LNG เปนผูดําเนินการกอสรางโครงการ ปจจุบันโครงการระยะท่ี 2 สวนตอขยายเพิ่มเติม 1.5 

ลานตันตอปไดดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จและพรอมใหบริการ 

  วันท่ี 8 ธันวาคม 2559 กพช. มีมติเห็นชอบทบทวนประมาณการความตองการการใชกาซธรรมชาติตามแผนบริหาร

จัดการกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2579 พรอมเห็นชอบขยายโครงการกอสราง LNG Receiving Terminal แหงท่ี 2 จาก 5 ลานตัน

ตอป เปน 7.5 ลานตันตอป โดยกําหนดสงกาซภายในป 2565 ปจจุบันอยูระหวางกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2565  

  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 กพช. มีมติเห็นชอบหลักการและแนวทางการแขงขันในกิจการกาซธรรมชาติ โดยใหดําเนิน

โครงการนํารองระยะท่ี 1 และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการเปดแขงขันเสรีเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมอบหมายให 

กฟผ. ดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมเปนผูจัดหากาซ LNG รายใหม จากเดิมท่ีมี ปตท. แตเพียงรายเดียว ในปริมาณการจัดหา 

LNG ไมเกิน 1.5 ลานตันตอป โดยใชหลักเกณฑการนําเขาเชนเดียวกับ ปตท. และคาดวาจะจัดหาไดภายในป 2562 

  วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 บริษัท PTT LNG ประกาศใหบริการทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเชิงพาณิชย 

โครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวมาบตาพุด ระยะท่ี 2 (LNG Terminal 1 phase 2) อีก 5 ลานตัน

ตอป 

  วันท่ี 28 มีนาคม 2561 สํานักงานกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) แจงมติ กกพ. ไดเห็นชอบในการกําหนดอัตราคาบริการ

สําหรับ Map Ta Phut LNG Receiving Terminal ระยะท่ี 1 และ 2 รวมท้ังส้ิน 11.5 ลานตัน  และเริ่มรับรูรายไดจาก LNG Terminal 

1 ระยะท่ี 2 รวมเปน 8.4 ลานตันตอป โดยไดมีการเปล่ียนคาบริการจาก 24.932 บาทตอลานบีทียู เปน 18.3506 บาทตอลานบีทีย ู

  วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 บรษัิท PTT LNG ดํา เนินการจัดจางผูรับเหมา (Award of Contract) สําหรับโครงการ LNG 

Receiving Terminal แหงท่ี 2 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ปตท. เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 และไดจัดพิธีลงนามสัญญา 

(Contract Signing Ceremony) เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 บริษัท PTT LNG ไดแจงเริ่มประกอบกิจการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจาก

ของเหลวเปนกาซฯ โครงการขยายกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป ต้ังแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน 

(3) การบริการ 

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ใหบริการ/บริหารจัดการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารอง

กาซธรรมชาติเหลว (Terminal Tariff) โดยลูกคาจะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG 

(4) การบริหาร 

 คณะกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน เปนผูบริหารของปตท. 4 คนและเปน

ผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน ซ่ึงไดรับการเสนอช่ือจาก ปตท. ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 
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(5) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท PTT LNG ในป 2559 –  ป 2561 เปนดังนี ้

                                             หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 6,443 6,476 7,807 

รายไดรวม 6,466 6,509 7,897 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 2,060 2,403 3,043 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 4,406 4,106 4,854 

                                                                                                                                                       หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 39,146 43,962 49,695 

หนี้สินรวม 21,934 19,826 19,117 

สวนของผูถือหุน 17,212 24,136 30,578 
 * ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited 
 

2.1.4  ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

ปตท. ดําเนินธุรกิจพลังงานในตางประเทศเพื่อแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ และแหลงพลังงานทดแทน เพื่อสรางความ

มั่นคงใน การจัดห าพ ลังงานใหกับประเทศ และเปนการตอยอดธุรกิจท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยอาศัยความรู  ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณของบุคลากร และความรวมมือระหวางบริษัทในกลุม ปตท. ในการขยายการลงทุนในตางประเทศ  ท้ังนี้ ปตท. 

ลงทุนผานบริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเมนท จํากัด (PTTGM)  และบริษัท 

พีทีที กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 100 ในท้ัง 3 บริษัท นอกจากนี้ยังมี บริ ษัท พี ที ที โ กล บอล  แอ ล

เอ็นจี จํากัด (PTTGL) ซ่ึงปตท.และ ปตท. สผ. เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 

2.1.4.1 บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (PTTER)  

  บริษัท PTTER (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด : PTTI) จัดต้ังข้ึนเมื่อเดือนตุลาคม 2550  โดย ปตท. เปนผู

ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 PTTER มีทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 36 ,045 ลานบาท (หุนสามัญ 

3,604,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) และมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวจํานวน 33,703 ลานบาท 

(1) ความกาวหนาของการดําเนินธุรกิจ 

ปจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจตางประเทศดังตอไปนี้ 

การลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติ: ปตท. ไดลงทุนผาน PTTER โดยการเขาซ้ือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ในบริษัท 

East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) เมื่อเดือนธันวาคม 2550 เปนเงินลงทุนท้ังส้ินเทียบเทา  16,479 ลานบาท โดย PTTER 

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท. เพื่อการลงทุนดังกลาวในรูปแบบเงินกู  

EMG เปนบริษัทเดียวท่ีไดรับสิทธิในการสงออกกาซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปตเพื่อจําหนายไปยังรัฐ

อิสราเอลภายใต MOU ของท้ังสองประเทศ โดยบริษัท EMG มีสัญญ าซ้ือขายกาซฯจากบริษัท Egyptian General Petroleum 

Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจอียิปต ในปริมาณ 677 ลานลบ.ฟุต/วัน 

เปนเวลา 20 ป โดยขนสงผานระบบทอสงกาซฯในทะเลจากเมือง Al-Arish ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปตไปยังเมือง Ashkelon ทาง

ตอนใตของรัฐอิสราเอล และไดเริ่มดําเนินการโครงการในไตรมาส 1 ป 2551   
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 บริษัท EMG มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในป 2551 และในป 2552 จํานวน 25.48 และ 41.52 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ตามลําดับ  ซ่ึงตอมา EMG มีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิ 42.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553 อยางไรก็ดี เนื่องจาก

เกิดเหตุความไมสงบในสาธารณรัฐอาหรับอียิปตอยางตอเนื่องนับต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2554 และเกิดเหตุการณวางระเบิดทอสง

กาซฯ ของ EGPC/EGAS จนทําให EGPC/EGAS ไมสามารถจัดสงกาซฯ ใหกับ EMG ติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลใหในป 

2554 EMG มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวนท้ังส้ิน 52.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ดวยเหตุการณความไมสงบในสาธารณรัฐ

อาหรับอียิปตและการหยุดสงกาซฯ ของ EGPC/EGAS ดังกลาว สงผลกระทบตอธุรกิจของ EMG อยางมีนัยสําคัญ   

ท้ังนี้  EMG ได ยื่ น ฟ อ ง EGPC/EGAS ภ าย ใต กระบวน กา รอ นุ ญ าโตตุล าการ  ณ International Chamber of 

Commerce (ICC) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิต  ในกรณียกเลิกสัญญาซ้ือขายกาซฯ โดยมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมีมูลคาการฟองรอง

ประมาณ 1,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการ ICC ไดมีการประกาศผลคําตัดสินช้ีขาด

ให EMG สมควรไดรับชดเชยคา เสียหายจาก EGPC/EGAS เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ประมาณ 328 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงใน

ขณะเดียวกัน EGPC/EGAS ไดยื่นฟอง EMG ภายใตกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ Cairo Regional Centre for International 

Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต กรณีผิดนัดชําระคากาซฯ ตามสัญญาซ้ือขายกาซฯ อัน

เปน เหตุแหงการย กเลิ กสัญ ญ าดังกลาว  ซ่ึ งในป 2561 ไดมี คําตัดสินช้ีขาดเมื่อวัน ท่ี 30 พฤษภาคม  2561 โดยมี คํา ส่ั งให 

EGPC/EGAS ชดเชยคาเสียหายแก EMG รวมเปนเงินท้ังส้ินประมาณ 1,269 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงปจจุบัน EMG อยูระหวางการ

พิจารณาเพื่อเขาสูกระบวนการบังคับคดีตอไป 

(2)  การบริหาร 

   คณะกรรมการบริษัท PTTER ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คนซ่ึงเปนผูบริหารจาก 

ปตท. จํานวน 3 คน  และผูทรงคุณวุฒิอิสระจากภายนอก จํานวน 1 คน  

   (3) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTER ป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้ 

                                                                               หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560* ป 2561** 

รายไดจากการขายและใหบริการ 16,307 - - 

รายไดอ่ืน 1,076 1,524 162 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ – สวนของบริษัท 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  - สวนของผูถือหุนสวนนอย 

21,272 

(3,931) 

34 

(27,270) 

28,794 

- 

(6,297) 

6,459 

- 

              หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560* ป 2561** 

สินทรัพยรวม 32,969 17,044 1,158 

หนี้สินรวม 69,383 22,440 31 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 1,336 - 

 

- 

สวนของผูถือหุน (37,750) (5,396) 1,127 

  หมายเหตุ  

*ผลประกอบการ PTTER ประจําป 2560 รวมถึงรายการดังตอไปน้ี 

- PTTER ไดดําเนินการปรับโครงสรางการลงทุนโดยขายธุรกิจถานหินให PTTGM แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2560 

- คาใชจายโอนกลับหน้ีสงสัยจะสูญ 30,594 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการลงทุนธุรกิจถานหิน 
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   **ผลประกอบการ PTTER ประจําป 2561 รวมถึงรายการดังตอไปน้ี 

- คาใชจายโอนกลับหน้ีสงสัยจะสูญ 6,433 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการลงทุนธุรกิจถานหิน 

  ที่มา: ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited 

2.1.4.2 บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเมนท จํากัด (PTTGM)  

    คณะกรรมการ ปตท.  ครั้งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัท พีทีที พีเอ็ม

เอ็มเอ จํากัด (PTTPMMA) เพื่อลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) ขนาด

กําลังการผลิต 40,000 ตันตอป รวมถึงผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกดังกลาว  

    ตอมา ปตท. ไดจัดต้ังบริษัท พีทีที  พีเอ็มเอ็มเอ จํากัด (PTTPMMA) เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน  2556 โดย ปตท. 

ถือหุนรอยละ 100 ดวยทุนจดทะเบียน  660 ลานบาท 

   เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จํากัด (PTTPMMA) ซ่ึงถือหุนโดย ปตท. รอยละ 100 

ไดดําเนินการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทเปน “บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด” (PTTGM) พรอมเปล่ียนวัตถุประสงคของ

บริษัทใหเปนบริษัทกลางเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตางๆ ของ ปตท. ท้ังในและตางประเทศ (Holding Compay) โดย  ณ 31 

ธ.ค. 61 บริษัท PTTGM มีทุนจดทะเบียน เทากับ  54,434 ลานบาท เรียกชําระแลว เทากับ 54,404 ลานบาท 

(1) การดําเนินธุรกิจ 

• จากภาวะตลาด PMMA ท่ียังคงอยูในภาวะตกตํ่า โดย Market Spread ของผลิตภัณฑลดลงจากท่ีเคย

คาดการณไว ประกอบกับอาจมีความเส่ียงเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ MMA เนื่องจากยังไมสามารถตกลง

สัญญาซ้ือขายกับผูจําหนายในประเทศได ซ่ึงการนําเขาจากตางประเทศจะมีตนทุนสูงและไมคุมทุน 

สงผลใหผลตอบแทนการลงทุนของโครงการตํ่ากวาเกณฑของ ปตท. ดวยปจจัยขางตนนี้

คณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 10/2559 วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมัติให ปตท. ชะลอโครงการ 

PMMA โดยยังคงสถานะบริษัทไว 

• ภายหลังการเปล่ียนช่ือและวัตถุประสงคของบริษัทใหเปนบริษัทกลางเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจ

ตางๆ ของ ปตท. ท้ังในและตางประเทศ (Holding Compay) นั้น PTTGM มีการเพิ่มทุนในบริษัทยอย

เพื่อปรับโครงสรางทางการเงินของกลุมธุรกิจถานหิน รวมจํานวน 950.75 ลานเหรียญสหรัฐ 

• PTTGM ไดขายผลการศึกษาโครงการ PMMA ใหกับบริษัทในกลุม ปตท.  

• ปจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจตางประเทศดังตอไปนี้ 

การลงทุนในธุรกิจถานหิน: บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) เปนบริษัทยอยซ่ึง PTTER ถือหุน 100% (ท้ัง

ทางตรงและทางออม)  PTTML เปนบริษัทจดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุน

จดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 10,000 เหรียญฮองกง และทุนเรียกชําระแลวจํานวน 100 เหรียญฮองกง  โดย PTTML เปน

ตัวแทนของ PTTER ใน การลงทุนธุรกิจถานหิน ในตางประเทศมาต้ังแตป 2552  ซ่ึงประกอบดวยการลงทุน

ดังตอไปนี้ 

- ถือหุ น รอย ละ 95.82 ใน บริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซ่ึ งเป น บริษัทสัญ ชาติ สิงคโปร 

ประกอบธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดแก เหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan 

นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจคาถานหินในสาธารณรัฐสิงคโปรผานทางบริษัท Tiger Energy Trading 

Pte Limited (TET) อีกดวย 

-      ถือหุนผานบริษัทยอยใน Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) ในสัดสวนรอยละ 80 ซ่ึงเปน

บริษัทรวมทุนกับตัวแทนรัฐบาลมาดากัสการ เพื่อดําเนินการสํารวจและพัฒนาเหมืองถานหิน บริเวณ 
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Sakoa Coal Field ในสาธารณรัฐมาดากัสการ โดยท่ีต้ังโครงการอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของ

ประเทศ มีศักยภาพในการผลิตถานหินเพื่อการสงออกและเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟาและอุตสาหกรรม 

โดยเฉพ ะสําหรับสาธารณรัฐอิน เดียแล ะประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก  ป จจุบัน  MCM ไดรั บ

ใบอนุญาตการผลิตถานหินจากรัฐบาลมาดากัสการแลว แตเนื่องจากราคาถานหินปรับตัวลดลง จึงได

ชะลอการพัฒนาโครงการออกไปและอยูในระหวางทบทวนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อ

เตรียมพัฒนาโครงการ (Pre-development stage) 

- ถือหุนผานบริษัทยอยในบริษัทรวมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดสวนรอยละ 35 ซ่ึงมีสิทธิในการ

สํารวจศักยภาพแหลงถานหินในประเทศบรูไนดารุสซาราม โดยปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติ Coal 

Mining Act (CMA) จากคณะรัฐมนตรีประเทศบรูไนดารุสซาราม เพื่อใหสามารถเริ่มทําการเจาะ

สํารวจได รวมถึงอยูระหวางทบทวนการลงทุนเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการดวยเชนกัน 

  สําหรับผลประกอบการในธุรกิจถานหินประจําป 2561 นั้น SAR มียอดขายถานหินรวมท้ังส้ิน 8.2 ลานตัน 

และมีผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจถานหินปกติเปนกําไรสุทธิ 96.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ท้ังนี้ หากรวมรายการ

พิเศษท่ีไมไดมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ จะทําใหธุรกิจถานหินประจําป 2561 มีผลประกอบการกําไรสุทธิท้ังส้ิน 90.1 

ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสวนใหญเกิดจากการถูกประเมินภาษีเพิ่มเติมและการไดรับคืนภาษีสุทธิ จํานวนท้ังส้ิน 6.5 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ 

(2)  การบริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 2 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. ท้ังหมด  

(3) การชะลอโครงการ 

 การชะลอโครงการนั้น PTTGM ไดดําเนินการกับ Stakeholders ท่ีเ ก่ียวของ โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ สรุปได

ดังนี้ 

• บริษัทเจาของ Technology การผลิต PMMA (Licensor) : แจง Licensor ใหทราบวา  PTTGM ประสงคท่ีจะ

ชะลอโครงการ โดยอาจกลับมาดําเนินโครงการใหมอีกครั้งหากมีโอกาสเหมาะสม นอกจากนี้ตามท่ี PTTGM มีภาระตองชําระ

คา  Technical support ใหแก Licensor ตามเง่ือนไขใน License Agreement นั้น PTTGM ไดลงนาม  MOU เพื่อหยุดชําระคา 

Technical support โดยท่ี PTTGM ยังคงถือสิทธิใน License และสามารถรองขอการสนับสนุน Technical support จาก Asahi 

Kasei Cooperation (AKC) ซ่ึงเปนเจาของ Licenseในกรณีท่ีมีการพัฒนาโครงการตอไปในอนาคตได 

• บริษัทผูรับเหมาท่ียื่นประมูลโครงการ: แจงยกเลิกการประมูล พรอมคืนหลักประกันซองเสนอราคาใหกับ

บริษัทผูรับเหมา รวมท้ังเรียกคืนเอกสารการประมูล (Invitation To Bid : ITB)  จากบริษัทผูรับเหมา 

• บริษัท PTTGM ไดขายทรัพยสินสวนหนึ่ง ใหแก GC  

• บริษัท PTTGM ไดพิจารณาทรัพยสินสวนท่ีไมไดขายกับ GC  โดยทรัพยสินดังกลาว สวนใหญเปนขอมูลการ

ออกแบบวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต PMMA ในสวนของ InSide Battery Limit (ISBL) ท่ีเปนลิขสิทธิ์ของ AKC และสวน

ของระบบสาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนกระบวนการผลิต (OutSide Battery Limit (OSBL))  ท้ังนี้  ทรัพยสินดังกลาวขางตน ใน

สวนของคา License พิจารณาวามีโอกาสในการขาย เนื่องจากผลิตภัณฑ PMMA ยังเปนท่ีตองการของตลาดมีการใชงานอยาง

กวางขวาง อยางไรก็ตาม มูลคาของ License จะไมเต็มจํานวน ซ่ึงลดลงตามระยะเวลาการใหสิทธิท่ีเหลืออยู (ตามหลักมาตฐาน

บัญชี TAS 36) ดังนั้นจากการประเมินเบ้ืองตนมูลคาของทรัพยสินคงเหลือ โดยจะอยูในชวงประมาณ 50% ของมูลคาเดิม  

นอกจากนี้  ในสวนของผลการศึกษาขอมูลการออกแบบวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิต และอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถใชประโยชนเชิง

เศรษฐกิจไดในอนาคต (ตามหลักมาตฐานบัญชี TAS 16) กิจการจึงตัดจําหนายบัญชีรายการดังกลาว 
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 (4) ผลการดําเนินงานของ PTTGM ต้ังแตป 2559 - 2561 เปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ - - - 

รายไดอ่ืน 0.2 330.99 1.70 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 17.15 14,341.04 23,080.07 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (16.95) (14,010.05) (23,078.37) 

                  หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 165.10 18,462.94 17,302.98 

หนี้สินรวม 4.87 0.47 0.56 

สวนของผูถือหุน 160.23 18,462.47 17,302.42 
           * ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited  

 

2.1.4.3 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งท่ี 4/2550 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติใหจัดต้ัง บริษัท ปตท  

กรีน เอ็นเนอรยี่  จํา กัด ซ่ึง ปตท. ถือหุน 100% เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลานบาท ปจจุบันมีทุนจด

ทะเบียนอยูท่ี 12,403 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคหลักสําหรับลงทุนในธุรกิจปลูกปาลมและผลิตน้ํามันปาลมดิบ เพื่อเปนแหลง

พลังงานทดแทนใหประเทศตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน โดยมีเปาหมายในการเขาลงทุนในธุรกิจปาลม

น้ํามันท่ีประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และตนทุนการผลิตท่ีตํ่า อีกท้ังยังมีพื้นท่ี

เพียงพอสําหรับการลงทุนปลูกปาลมในระยะยาวของ PTTGE โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติเพิ่มกรอบการลงทุนพื้นท่ีปลูก

ปาลมเปน 500,000 เฮกตาร หรือประมาณ 3.1 ลานไร ในป 2550 และลดกรอบการลงทุนลงเหลือ 200,000 เฮกตารในป 2551 

(1) ความกาวหนาของการดําเนินธุรกิจ 

ต้ังแตป 2550 จนถึง 2554 PTTGE ไดเขาลงทุนใน 5 โครงการ ไดแก 1) บริษัท PT. Az Zhara ต้ังอยูท่ี เกาะกาลิ

มันตันตอนกลาง 2) บริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) ต้ังอยู ท่ีเกาะกาลิมันตันทางตะวันตก 3) บริษัท PT. 

Suryahutama Sawit (PT. MAR (Palembang) หรือ PT. MAR (Banyuasin)) ผาน PT. MAR ต้ังอยูบนเกาะสุมาตรา 4) บริษัท PT. 

First Borneo Plantations (PT. FBP) ต้ังอยู ท่ีเกาะกาลิมันตันทางตะวันตก และ 5)  PT. Az Zhara( KPI) ต้ังอยูบนเกาะกาลิมันตัน

ทางตะวันออก โดยคาดวาจะไดสิทธิในการปลูกปาลมบนพื้นท่ีรวมประมาณ 196,390 เฮกตารตามสัดสวนการถือหุน 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยสินท่ีมีอยูใน  PTTGE มีสภาพท่ีไมเ อ้ือตอการเพาะปลูกปาลม ไมสามารถ

ดําเนินการใหผานมาตรฐานท่ียอมรับในสากลได และการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหตนทุนและคาใชจายในการ

รักษาสภาพทรัพยสินมีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานธุรกิจ  ไมคุมคากับการดําเนินการตอ  ดังนั้นในป 2557  คณะกรรมการ 

ปตท. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 ไดมีมติอนุมัติให PTTGE ดําเนินการขายโครงการของบริษัท โดยแยกขายเปนรายโครงการใน

มูลคาท่ีสะทอนราคาตลาด ตามความเปนจริง พรอมภาระผูกพันท้ังหมด (ขายบริษัท)  ซ่ึง PTTGE ไดดํา เนินการขายโครงการ  

โดยไดดํา เนินการขายหุนบริษัท PT. MAR ใหบริษัท PT Prasada Jaya Mulia (“PJM”) แลวเสร็จใน วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

ดําเนินการขายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท PT. Az Zhara ใหแก Mr. Muhammad Agustiar Sabran Afandie แลวเสร็จในวันท่ี 31 

สิงหาคม 2558  และดําเนินการขายเงินลงทุนท้ังหมดในโครงการ KPI ใหกับบริษัท Sindopalm Pte.Ltd.  แลวเสร็จในวันท่ี 23 

ธันวาคม 2558  ท้ังนี้คงเหลือโครงการภายใตกลุมบริษัท PT.  FBP ท่ียังอยูระหวางการดําเนินการขาย  
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(2) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท PTTGE ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 4 คน เปนผูบริหาร

จาก ปตท. 3 คนและกรรมการอิสระ 1 คน 

(3) การเงิน 

  ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGE ในป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้ 

                              หนวย  :  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดรวม 1 1 1 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 30 9 8 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (29) (8) (7) 

    

         หนวย  :  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 19 12 11 

หนี้สินรวม 14 15 1 

สวนของผูถือหุน 5 (3) 10 

                      * ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited 

2.1.4.4 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) 

  PTTGL จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 โดย ปตท. เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 และ ปตท.สผ. เปน

ผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 PTTGL มีทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ิน 10,421 ลานบาท (หุนสามัญ 

10,421,446 หุน มูลคาหุนละ1,000 บาท) และมีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแลวจํานวน 10,421 ลานบาท  

(1) ความกาวหนาของการดําเนินธุรกิจ 

ปจจุบันมีการลงทุนในธุรกิจตางประเทศท้ังหมดดังตอไปนี้ 

1) การลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain  

 PTTGL ไดมีการจัดต้ังบริษัท PTTGL Investment Limited (PTTGLI) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ดวยทุนจดทะเบียน 25,000 เหรียญสหรัฐ  โดยถือหุนรอยละ 100  และ PTTGLI ไดเขาถือหุน 10% ใน

บริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB)  ซ่ึงเปนโรงงาน ผลิต LNG ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เปนกาวแรกของ 

PTTGL ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain 

(2) การบริหาร 

   คณะกรรมการบริษัท PTTGL ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คนซ่ึงเปนผูบริหารจาก 

ปตท. จํานวน 2 คน  และผูบริหารจาก ปตท.สผ. จํานวน 2 คน  
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(3) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGL ในป 2560-2561 เปนดังนี้  

                    หนวย  :  ลานเหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ป2560 ป2561* 

รายไดรวม 2.4 7.4 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) 

 

3.5 11.4 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (1.1)               (4.0) 

 

                      หนวย  : ลานเหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ป2560 ป2561* 

สินทรัพยรวม 500 467 

หนี้สินรวม 188 159 

สวนของผูถือหุน 312 308 

     * ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited  
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2.2 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

       ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลายของ ปตท. แบงเปน 3 ธุรกิจ ดังนี้  

 

แผนภาพแสดงโครงสรางกล ุมธุรกิจปโตรเลยีมขัน้ปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : *ปตท. ไดตั้งหนวยงานเพือ่ดูแลธุรกิจและสินทรัพยที่รับโอนจากธุรกิจน้าํมันเดมิซ่ึงยังคงเหลือเพียงเลก็นอย 

2.2.1 หนวยธุรกิจน้ํามัน 

เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 ปตท. ไดลงนามในสัญ ญาโอนกิจการ (Business Transfer Agreement) เพื่อโอน

สินทรัพยและหนี้สินของหนวยธุรกิจน้ํามัน ตลอดจนหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของ ใหแก บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด 

(มหาชน) หรือ PTTOR โดย ปตท. ไดเริ่มดําเนินกระบวนการโอนสินทรัพยและหนี้สิน ตลอดจนหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของ

ดังกลาว ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ภายใตสัญญาโอนกิจการ  โดยมีทรัพยสินบางอยางท่ีเก่ียวของกับหนวยธุรกิจน้ํามันของ 

ปตท. ท่ีไมไดถูกโอนไปยัง PTTOR ประกอบดวย ท่ีดินท่ี ปตท. ไดรับโอนจากองคการเช้ือเพลิง (อชพ.) สิทธิและหนาท่ีของ 

ปตท. ใน สวน ท่ีเก่ียวกับการจําหน ายน้ํามัน และผลิ ตภัณฑป โตรเลียมให แกหน วยงานราชการของประเทศไทยภ าย ใต

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 คลังกาซปโตรเลียมเหลวในจังหวัดชลบุรี (เขาบอยา และบานโรง

โปะ) คลังศรีราชา และคดีความท่ี ปตท. เปนคูความและเก่ียวของกับกิจการของหนวยธุรกิจน้ํามันและศาลไดประทับรับฟองแลว

กอนวันโอนกิจการ เปนตน  โดย ปตท. ไดต้ังหนวยงานข้ึนมาเพื่อดูแลสินทรัพยและดําเนินธุรกิจท่ีไมไดโอนยายไปยัง PTTOR  

ท้ังนี้ ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันและผลิตภัณฑเก่ียวเนื่องยังคงเหลืออยูท่ี ปตท. เพียงบางสวน 

สําหรับป 2561 หนวยธุรกิจน้ํามันท่ีดําเนินงานผาน PTTOR และท่ียังดําเนินงานโดย ปตท. ในสวนท่ีเหลืออยู

ตามท่ีกลาวขางตน มีรายไดจากการขายสุทธ ิจํานวน 601,064 ลานบาท และกําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน จํานวน 10,955 

ลานบาท (รายละเอียดตามตารางผลการดําเนินงานแยกตามธุรกิจ ในสวนท่ี 3(13) หวัขอ 13.1.5) 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

  

หนวยธุรกิจน้ํามัน 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน 

• การบริหารบริษัทในเครือน้ํามัน* 

• การคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 

• การคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป 

• การคาผลิตภัณฑปโตรเคมี เคมีภัณฑ 

และตัวทําละลาย 

• การคาผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

• การคาอนุพันธ 

• การจัดหาการขนสงตางประเทศ 

• การควบคุมความเส่ียงและ

บริหารงานสนับสนุน 

• กลยุทธและแผนธุรกิจ 

• การบริหารบริษัทในเครือการกล่ัน 

• การบริหารบริษัทในเครือปโตรเคม ี
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2.2.1.1 บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (PTTOR)  

PTTOR เปนบริษัท Flagship ของกลุม ปตท. ในการดําเนินธุรกิจน้ํามันและธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอ่ืนๆ 

(Non-Oil) โดยรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของหนวยธุรกิจน้ํามัน ตลอดจนหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของ ไดแก (1) บริษัท บริการ

เช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (2) บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด (3) บริษัท บริการน้ํามันอากาศยาน จํากัด (4) 

บริษัท ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (5) PTT (Cambodia) Co., Ltd. และบริษัทยอย PTT (Lao) Company Limited (6) PTT 

Oil Myanmar Co., Ltd. (7) บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (8) บริษัท ไทยลูบเบลนด้ิง จํากัด จาก ปตท. ต้ังแต วันท่ี 1 

กรกฎาคม 2561 ภายใตสัญญาโอนกิจการ (Business Transfer Agreement) ท่ีลงนามเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ปตท. ถือหุนรอยละ 100 ใน PTTOR   

(1) กลุมธุรกิจของ PTTOR  

 กลุมธุรกิจของ PTTOR สามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมธุรกิจน้ํามัน กลุมธุรกิจคาปลีกสินคาและ

บริการอ่ืน ๆ (Non-Oil) และกลุมธุรกิจตางประเทศ 

กลุมธุรกิจน้ํามัน  

กลุมธุรกิจน้ํามันจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑหลอล่ืน ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืน ๆ และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ผาน

ชองทางการตลาดคาปลีกและการตลาดพาณิชย การตลาดคาปลีกสวนใหญเปนการจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑหลอล่ืน 

และผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืน ๆ ใหแกผูใชยานยนตและลูกคาขายปลีกอ่ืน ๆ ผานสถานีบริการ สวนการตลาดพาณิชยจําหนาย

น้ํามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนๆ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ใหแกกลุมลูกคาตลาดพาณิชย เชน ลูกคาอากาศยาน ลูกคา เรือ

ขนสง ลูกคาภาคอุตสาหกรรม ลูกคา ท่ีใชกาซปโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือนและภาคขนสง และผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 นอกจากนี้ 

PTTOR ยังจําหนาย และสงออกผลิตภัณฑหลอล่ืนไปยังตางประเทศ  รวมท้ังดําเนินศูนยบริการยานยนต FIT Auto ดวย   

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑเช้ือเพลิง หมายถึง น้ํามันเช้ือเพลิง และกาซปโตรเลียมเหลว  

ผลิตภัณฑ ประเภทสินคา รายละเอียด 

   

น้ํามันเบนซิน ...........................   เบนซิน ออกเทน 95 น้าํมันเบนซิน ออกเทน 95 

 แกสโซฮอล ออกเทน 95 

น้าํมันเบนซิน ออกเทน 95 ท่ีมีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 

10.0 

 แกสโซฮอล ออกเทน 91 น้ํามันเบนซิน ออกเทน 91 ท่ีมีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 10.0 

 แกสโซฮอล E20 

น้าํมันเบนซิน ออกเทน 95 ท่ีมีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 

20.0 

 แกสโซฮอล E85 

น้าํมันเบนซิน ออกเทน 95 ท่ีมีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 

85.0 
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ผลิตภัณฑ ประเภทสินคา รายละเอียด 

   

น้ํามันดีเซล...............................   UltraForce Diesel น้ํามันดีเซลธรรมดา 

 UltraForce Premium Diesel น้ํามันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม 

กาซปโตรเลียมเหลว .................   กาซปโตรเลียมเหลวสําหรับ

ยานยนต 

กาซปโตรเลียมเหลวท่ีผูใชยานยนตใชเปนเช้ือเพลิงทางเลือก

ทดแทนน้ํามันเบนซิน รวมถึงโพรเพน (C3) และบิวเทน (C4)  

ผลิตภัณฑหลอลื่น.....................   Performa ผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับเครื่องยนตเบนซิน 

 Dynamic ผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับเครื่องยนตดีเซล 

 Challenger ผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับเครื่องยนตรถจักรยานยนต 

2. การตลาด 

หนวยธุรกิจน้ํามันทําการตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียมผานท้ังการตลาดคาปลีกและการตลาดพาณิชย ท้ังนี้  การตลาดคาปลีกของ

บริษัทฯ จําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง (ซ่ึงรวมน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และกาซปโตรเลียมเหลว) ผลิตภัณฑหลอล่ืน และน้ํามันกาด

บรรจุถัง ใหแกผูใชยานยนตและลูกคารายยอยอ่ืน ๆ เปนหลัก โดย ณ ส้ินป 2561 PTTOR มีสถานีบริการน้ํามันประมาณกวา 

1,700 แหงในประเทศไทย สวนการตลาดพาณิชยนั้น  มีการจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืน ๆ และผลิตภัณฑท่ี

เก่ียวเนื่องใหแกกลุมลูกคาตลาดพาณิชยตาง ๆ ในประเทศไทย และ สงออกผลิตภัณฑหลอล่ืนไปตางประเทศ  

กลุมธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอ่ืน ๆ (Non-Oil)  

ผลิตภัณฑของธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอ่ืน ๆ (Non-Oil) ไดแกกาแฟและเครื่องด่ืมอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑเบเกอรี่และ

อาหารวางท่ีจําหนายผานรานกาแฟคาเฟอเมซอน ผลิตภัณฑอาหาร เครื่องด่ืม และสินคาสะดวกซ้ือตาง ๆ ท่ีจําหนายผานเครือขาย

รานสะดวกซ้ือ และอาหารและเครื่องด่ืมท่ีจําหนายผานเครือขายรานคาปลีกอาหารและเครื่องด่ืมอ่ืน ๆ นอกจากนี้  PTTOR ยัง

ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการพื้นท่ีโดยดําเนินการบริหารจัดการและใหเชาพื้นท่ีแกรานคาตาง ๆ และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ เพื่อประกอบ

ธุรกิจภายในเครือขายสถานีบริการของ PTTOR และพื้นท่ีเชา ท่ีอยูภายใตการบริหารของ PTTOR เชน จุดแวะพักระหวางการ

เดินทาง (Rest Area) เปนตน  

กลุมธุรกิจตางประเทศ  

กลุมธุรกิจตางประเทศดําเนินธุรกิจน้ํ ามัน และธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอ่ืน ๆ (Non-Oil) โดยบริษัทยอยใน

ตางประเทศมีเครือขายสถานีบริการน้ํามัน และธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอ่ืน ๆ (Non-Oil) ซ่ึงประกอบดวยรานกาแฟคาเฟ 

อเมซอน และรานสะดวกซ้ือภายใตแบรนด “จิฟฟ”   

 

(2)   การจัดหา 

 PTTOR จะจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําหรับธุรกิจน้ํามันใหเพียงพอกับความตองการจําหนายท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยพิจารณาจัดหาจากโรงกล่ันน้ํามันในประเทศเปนหลัก ตามผลิตภัณฑท่ีแตละโรงกล่ันผลิตไดตรงกับความ

ตองการของ PTTOR ดวยสัดสวนปริมาณท่ีเหมาะสมและตนทุนการจัดหาท่ีแขงขันได และในกรณีท่ีกําลังการผลิตของโรงกล่ัน

ในประเทศไมเพียงพอ หรือไมสามารถผลิตผลิตภัณฑท่ี PTTOR ตองการได PTTOR จะพิจารณาจัดหาจากตางประเทศเปนลําดับ

ถัดมา เพื่อใหมีสินคาเพียงพอกับความตองการจําหนาย นอกจากนี้ สําหรับธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศนั้น PTTOR มีการจัดหาสินคาและวัตถุดิบหลายรูปแบบข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจ 
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(3)   การจัดจําหนาย 

 PTTOR ดําเนินจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและดําเนินธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอ่ืน ๆ (Non-Oil) ท้ังในและ

ตางประเทศ ซ่ึงรวมถึงการจัดจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิง และผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืน ๆ ในตลาดคาปลีกและตลาดพาณิชย และ

ดําเนินธุรกิจรานกาแฟ รานสะดวกซ้ือ รานคาปลีกอาหารและเครื่องด่ืมอ่ืน ๆ และธุรกิจบริหารจัดการพื้นท่ี โดยมุงเนนการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ สรางการเติบโตรวมกับสังคมชุมชน 

 โดยมีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของหลัก ๆ ดังนี้ 

- ตลาดคาปลีก จําหนายผลิตภัณฑและบริการใหกับผูบริโภค ท้ังการจําหนายผานสถานีบริการน้ํามัน มีการปรับ

รูปแบบการบริการของสถานีบริการน้ํามันจากแนวคิด PTT Life Station กาวสู Living Community ศูนยกลางของชุมชน ท่ีเต็มไป

ดวยความผูกพันกับการใชชีวิตของทุกคน ตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภคทุกคนไดอยางครบครัน นอกจากนี้ 

ปตท. ยังมีการสรางสรรคธุรกิจคาปลีกใหมๆ ท่ี ปตท. เปนผู ดํา เนินการเอง รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑและการบริการรวมกัน ชวยสรางงานสรางอาชีพควบคูกับชวยดูแลคนไทยใหเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน และจัดพื้นท่ี

เปนชองทางใหชุมชนนําผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมาจําหนายถึงมือผูบริโภคโดยตรงท่ีสถานีบริการน้ํามัน สนับสนุนการกระจาย

ผลิตภัณฑของชุมชน สินคา OTOP และ SMEs ไดอยางท่ัวถึงท้ังในและระหวางประเทศ นอกจากนี้  ปตท. ยังสรางความผูกพันกับ

ผูบริโภคอยางตอเนื่องผานบัตร PTT Blue Card ท่ีปจจุบันมีการขยายฐานลูกคาท่ีมีความผูกพันตอ ปตท. โดยไดพัฒนาการสราง

ความสัมพันธท่ีมีรูปแบบเฉพาะสําหรับสมาชิกแตละกลุมท่ีมีลักษณะพื้นฐานและความตองการเฉพาะท่ีแตกตางกัน ถือเปน

ชองทางในการใชการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับความตองการและแนวโนมของลูกคา อีกท้ังยังมีการ

พัฒนา PTT Blue Card Mobile Application ท้ังในระบบ Android และ iOS เพื่อใหสมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชนจากรานคา

ช้ันนําตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ Smart Phone ไดอีกดวย  

- ตลาดพาณิชย จําหนายใหกับกลุมลูกคาราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน เรือขนสง เรือประมง เพื่อนํา

ผลิตภัณฑไปใชในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศ ซ่ึงรวมถึงการจําหนายใหแกผูคาน้ํามัน

มาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเช้ือเพลิง 

- นอกจากนี้หนวยธุรกิจน้ํามันยังเปนผูคาปลีกท่ีดําเนินการรานกาแฟและรานสะดวกซ้ือในประเทศไทย และ

เครือขายรานคาปลีกอาหารและเครื่องด่ืมอ่ืน ๆ โดยสวนใหญจะจําหนายผลิตภัณฑผานรานคา ท่ีต้ังอยูในสถานีบริการภายใน

เครือขายของบริษัทฯ และยังมีการจําหนายท่ีรานคานอกสถานีบริการดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจบริหารจัดการพื้นท่ี

โดยดําเนินการบริหารจัดการและใหเชาพื้นท่ีแกรานคาตาง ๆ อีกท้ังไดบริหารการลงทุนในธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

ดําเนินธุรกิจน้ํามันผานบริษัทในกลุม ปตท. ซ่ึงสวนใหญ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 เชน ธุรกิจคาปลีกและสถานีบริการท้ังในและ

ตางประเทศ ธุรกิจผสมและบรรจุน้ํามันหลอล่ืน เปนตน 

(4)   การบริหาร 

 คณะกรรมการของบริษัท PTTOR ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม  2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 11 คน โดยมี

กรรมการจํานวน 4  คนท่ีไดรับการแตงต้ังจาก ปตท. ในฐานะผูถือหุน  
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2.2.2  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศครบวงจร เพื่อสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศไทย ควบคูไปกับการ

ขยายฐานการคาไปยังทุกภูมิภาคท่ัวโลก ครอบคลุมการจัดหา การนําเขา การสงออก และการคานอกประเทศของผลิตภัณฑตางๆ 

ไดแก น้ํามันดิบ คอนเดนเสท กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี ตัวทําละลาย เคมีภัณฑ และ

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ รวมท้ังใหบริการบริหารความเส่ียงดานราคา และจัดหาการขนสงระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ท่ีมีเปาหมายหลักในการเปนบริษัทการคาสากลช้ันนําของโลก ท่ีสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ และสรางความ

ภาคภูมิใจใหคนไทยในเวทีการคาสากล 

 ผลประกอบการของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศข้ึนอยู กับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมการคานอก

ประเทศ จึงไดจัดต้ังบริษัทในเครือและสํานักงานตัวแทนในจุดศูนยกลางการคาตางๆ ของโลก อาทิ ประเทศสิงคโปร เมืองดูไบ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมืองเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ สงผลใหหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีธุรกรรมการคากับคูคาตางๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวโลก และเนื่องจาก

ธุรกรรมการคาระหวางประเทศเปนธุรกรรมท่ีมีมูลคาสูง จึงไดนํา เอาระบบควบคุมความเส่ียงท่ี Trading House ช้ันนําในระดับ

สากลมาใชเปนแนวปฏิบัติ (Best Practice) อีกท้ัง มีคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง

ในดานตางๆ และแบงโครงสรางการทํางานและบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจนเปนแบบ Front-Mid-Back เพื่อใหเกิดการตรวจสอบ

แบบถวงดุล (Check & Balance) รวมท้ังมีการนํา เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบควบคุมการทําธุรกรรมการคา การปฏิบัติการ 

และการควบคุมความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกรรม  เพื่อใหสามารถทําธุรกรรมไดอยางรวดเร็ว โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถือเปนระบบการควบคุม ภายในท่ีมีการบูรณาการท้ัง 3 องคประกอบเขาดวยกัน ไดแก 

Governance, Risk Management และ Compliance (GRC) 

 2.2.2.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ แบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1) น้ํามันดิบ (Crude oil) 

น้ํามันดิบเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน  คุณภาพของน้ํามันดิบอาจแตกตางกันไปข้ึนอยู กับชนิดของอินทรียสารท่ี

เปนตนกําเนิดและสารประกอบอ่ืนๆท่ีอยูในน้ํามันดิบนั้นๆ ซ่ึงเปนขอจํากัดสวนหนึ่งท่ีโรงกล่ันจําเปนตองพิจารณานําไปใช 

สําหรับประเทศไทยมีแหลงน้ํามันดิบหลายแหลง แตเนื่องจากปริมาณน้ํามันดิบท่ีขุดพบและนํา ข้ึนมาใชในประเทศมีเพียง

ประมาณรอยละ 20 ของความตองการน้ํามันดิบท้ังหมดของโรงกล่ันน้ํามันในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองนํา เขา

น้ํามันดิบจากตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

กาตาร โอมาน เปนตน และน้ํามันดิบจากกลุมประเทศตะวันออกไกล เชน  ออสเตรเลีย มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

รวมถึงน้ํามันดิบจากแหลงอ่ืนๆ เชน ทวีปแอฟริกา และ ทวีปอเมริกา เปนตน 

2)   คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือกาซธรรมชาติเหลว  เปนกาซธรรมชาติท่ีอยูในสถานะกาซเมื่ออยูใตดินภายใตความดัน แตจะเปล่ียน

สถานะเปนของเหลวเมื่อถูกนําข้ึนมาอยูบนผิวดิน ถือเปนผลพลอยไดจากการผลิตกาซธรรมชาติ คอนเดนเสทท่ีประเทศไทยใชใน

ปจจุบันนั้นไดจากการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศกวารอยละ 60 และท่ีเหลือนําเขามาจากตางประเทศ ปจจุบันโรงกล่ันน้ํามันได

ใชคอนเดนเสทมากล่ันโดยตรงหรือผสมกับน้ํามันดิบเพื่อใชกล่ัน ผลิตภัณฑท่ีไดจะเหมือนกับการกล่ันดวยน้ํามันดิบชนิดเบา  

3)   ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Oil Refined Product) 

• ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป อาทิ น้ํามันเบนซิน (Gasoline) น้ํามันกาด (Kerosene) น้ํามันเช้ือเพลิง

เครื่องบิน (Aviation Fuel) น้ํามันดีเซล (Gasoil) น้ํามันเตา (Fuel oil) น้ํามันเตากํามะถันตํ่า (Low Sulfur 

Waxy Residue) เปนตน 
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• กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

• กาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) 

4)   ผลิตภัณฑปโตรเคมี เคมีภัณฑ และตัวทําละลาย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

• Feedstock & By-Product อาทิ Naphtha, Pygas เปนตน 

• ผลิตภัณฑกลุมโอเลฟนส อาทิ  Propylene, C4 Raffinate, n-Butane, Diethylene glycol เปนตน 

• ผลิตภัณฑกลุมอะโรเมติกส อาทิ Benzene, Toluene, Mixed Xylene, Paraxylene, Cyclohexane, 

Stylene monomer เปนตน 

• เคมีภัณฑ อาทิ  MTBE, Sulfuric Acid เปนตน 

• ตัวทําละลาย อาทิ Methanol, Diethylene glycol, Acetone เปนตน 

5)   ผลิตภัณฑอ่ืนๆ นอกเหนือจากปโตรเลียมและปโตรเคมี เชน 
• ผลิตภัณฑจากปาลม อาทิ น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) น้ํามันปาลมสําเร็จรูป (Refined Palm Oil) 

และ กะลาปาลม (Palm Kernel Shell) 

• ผลิตภัณฑโลหะนอกกลุมเหล็ก (Non-ferrous metal) อาทิ อะลูมิเนียม (Aluminium) และทองแดง 

(Copper) 

 2.2.2.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

  ปตท. ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ จําแนกออกเปน 4 สวนหลัก ๆ ไดแก 

1) ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 

2) ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป 

3) ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี เคมีภัณฑ และตัวทําละลาย 

4) ธุรกิจการคาผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

1)   ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ท้ังการจัดหา นําเขา  การคานอกประเทศ ท่ีเก่ียวกับน้ํามันดิบและคอนเดนเสท ท้ัง

จากแหลงในประเทศและตางประเทศใหกับโรงกล่ันท้ังในและนอกประเทศ รวมถึงการหาโอกาสทางการคา การแลกเปล่ียน 

(Physical Swap) น้ํามันดิบและคอนเดนเสทเพื่อสรางผลกําไรและความสมดุลในระบบ รวมท้ังการดูแลใหมีการใชน้ํามันดิบและ

คอนเดนเสทท่ีผลิตไดในประเทศอยางคุมคา  

 (1) การจัดหาและการคาน้ํามันดิบจากแหลงในประเทศ (Domestic Crude Oil) 

จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณน้ํามันดิบในประเทศคอนขางจํากัดและมีสถานะเปนผูนําเขาน้ํามันดิบ ดังนั้น 

น้ํามันดิบในประเทศจึงเปนทรัพยากรท่ีตองใชอยางคุมคา ท่ีสุด ปจจุบัน ปตท. จัดหาน้ํามันดิบในประเทศจากแหลงน้ํามันดิบ 

ตางๆ ไดแก สิริกิต์ิ (เพชร) กําแพงแสนและอูทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญาและบึงมวง (นอรทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 

(วิเชียรบุร)ี นาสนุนตะวันออก (เอ็นเอสอี) ปตตานี จัสมิน ทานตะวัน เบญจมาศ บัวหลวง โดย ปตท. จะซ้ือน้ํามันดิบในประเทศ

บางสวนจากผูไดรับสัมปทานตางๆ และจําหนายน้ํามันดิบดังกลาวใหกับโรงกล่ันน้ํามันในประเทศ  
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(2) การจัดหาและการคาน้ํามันดิบจากแหลงตางประเทศ (International Crude Oil) 

ปตท. ดําเนินการจัดหาน้ํามันดิบใหโรงกล่ันในประเทศ รวมถึงการดําเนินการขนสงใหบางสวน  โดยโรงกล่ันท่ี 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทใหท้ังหมดไดแก บริษัท GC  IRPC และจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทบางสวนใหแก 

TOP บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) ซ่ึง

ปริมาณการจัดหาจะข้ึนอยูกับการเสนอคุณภาพ ราคา การประมูล และเง่ือนไขทางการคาตางๆ ท่ีโรงกล่ันกําหนด 

ปตท. ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนําเขาใหแกโรงกล่ันน้ํามันในประเทศ โดยคิดเปนปริมาณท้ังส้ินเฉล่ียประมาณ

มากกวารอยละ 60 ของปริมาณความตองการวัตถุดิบเพื่อการกล่ันของโรงกล่ันน้ํามันท้ัง 5  แหง อีกท้ัง ปตท.ยังทําหนาท่ีเปน 

Trading Arm ใหกับ ปตท.สผ. สําหรับน้ํามันดิบท้ังในและตางประเทศท่ี ปตท.สผ. เขารวมลงทุน 

นอกจากการจัดหาน้ํามันดิบตางประเทศเพื่อนําเขามาผลิตในประเทศไทย แลว ปตท. ไดมีการซ้ือขายน้ํามันดิบ

ตางประเทศเพื่อการคานอกประเทศ หรือท่ีเรียกวาธุรกรรม Out-Out Trading โดยเปนการจัดหาน้ํามันดิบจากประเทศผูผลิตท่ัว

โลก แลวสงไปขายยังประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีความตองการ ซ่ึงเปนการสรางรายไดและกําไรจากตางประเทศ รวมท้ังเปนการสราง

ช่ือเสียงใหกับบริษัทไทยในเวทีการคาสากล  

 (3) การจัดหาและการคาคอนเดนเสท (Condensate) 

ปตท. ดําเนินการจัดหาและขนสงคอนเดนเสทใหโรงงานปโตรเคมีและโรงกล่ันภายในประเทศ โดยมี GC ซ่ึง

เปนบริษัทในกลุม ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปโตรเคมีข้ันตนเปนผูซ้ือหลัก ท่ีใชคอนเดนเสทเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต โดย 

ปตท. เปนผูรับซ้ือคอนเดนเสทจากผูไดรับสัมปทานในประเทศ ซ่ึงสวนใหญมาจากแหลงคอนเดนเสทในอาวไทย ปตท.ขาย   

คอนเดนเสทให GC ดวยราคาท่ีอางอิงตลาดโลก อยางไรก็ตาม  หากคอนเดนเสทในประเทศไมเพียงพอ จะมีการนําเขามาจาก

ตางประเทศ เชน มาเลเซีย ออสเตรเลีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย เปนตน  

 ปริมาณการจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท.  

ที่มา : ปตท. 

2)   ธุรกิจการคาผลิตภัณทน้ํามันสําเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

       ปตท. ดําเนินการจัดหา นําเขา สงออก การทําการคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันก่ึงสําเร็จรูป กาซปโตรเลียม

เหลว และกาซธรรมชาติเพื่อสรางความมั่นคงและสมดุลทางพลังงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินใหกับประเทศ บริษัทในและ

นอกกลุม ปตท. ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนการหาแสวงหาโอกาสการทําการคาในตลาดสากล เพื่อนํารายไดสูประเทศ และ

เปนการสรางเครือขายเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน อีกท้ังยังทําให ปตท. เปนท่ีรูจักของตลาดโลกอีกทางหนึ่ง  อาทิ ปตท. 

ดําเนินการนํา เขากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และน้ํามันเบนซินพื้นฐานสําหรับการผลิตน้ํามันแกสโซฮอล เพื่อตอบสนองความ

ตองการใชในประเทศ   และการสงออกกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ท่ีเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติ รวมท้ัง

                                                                                                                                                                                                   หนวย : ลานบารเรล  ป 2559 ป 2560 ป 2561 

ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

นํ้ามันดิบในประเทศ 37.1 11.1 29.4 9.4 28.6 8.7 

คอนเดนเสทในประเทศ 35.4 10.5 35.6 11.4 34.7 10.6 

นําเขานํ้ามันดิบ 178.3 53.1 184.9 59.1 192.3 58.7 

นําเขาคอนเดนเสท 13.9 4.1 11.4 3.6 16.5 5.0 

การคานํ้ามันดิบ/  คอนเดนเสทระหวาง

ประเทศ 
71.2 21.2 51.7 16.5 55.5 17.0 

รวมทั้งส้ิน 335.9 100.0 313.0 100.0 327.6 100.0 
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การสงออกน้ํามันเช้ือเพลิงจากโรงกล่ันในสวนท่ีเกินความตองการใชในประเทศ ซ่ึงปจจุบัน  ปตท. มีศักยภาพในการสงออก

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปไปยังทุกภูมิภาคท่ัวโลก โดยราคาซ้ือขายจะเปนไปตามกลไกตลาด  

3)   ธุรกิจการคาผลิตภัณทปโตรเคมี เคมีภัณฑ และตัวทําละลาย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

       ดําเนินการจัดหา นําเขา สงออก และการคานอกประเทศในผลิตภัณฑปโตรเคมีตนน้ําและกลางน้ํา ท้ังในสวนของ

ผลิตภัณฑสายอะโรเมติกส และโอเลฟนส ตลอดจนเคมีภัณฑและตัวทําละลาย ครอบคลุมท้ังวัตถุดิบ ผลิตภัณฑหลัก และ

ผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงกล่ันและโรงปโตรเคมี โดยปตท. เปนผูสงออกหลักของผลิตภัณฑปโตรเคมีท่ีเหลือเกินความตองการ

ของ GC ในสายอะโรเมติกส อาทิ Benzene และ Paraxylene  นอกจากนี้ ปตท. ยัง เพิ่มโอกาสทางการคาโดยเขาไปประมูลซ้ือ

ผลิตภัณฑตางๆ จาก โรงงานปโตรเคมีอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและนอกประเทศ เพื่อการสรางรายไดและกําไรจากการทําการคาสากล

โดยครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก 

4)   ธุรกิจการคาผลิตภัณทอ่ืนๆ 

        มีการขยายธุรกรรมการคาผลิตภัณฑอ่ืนๆ อาทิ น้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil)  น้ํามันปาลมสําเร็จรูป (Refined 

Palm Oil) กะลาปาลม (Palm Kernel Shell) อะลูมิเนียม (Aluminium) และทองแดง (Copper) เปนตน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการคา

ในผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน และรองรับสถานการณท่ีอาจทําใหความตองการเช้ือเพลิงฟอสซิลลดลงในอนาคต โดยการ

ใชองคความรูและเครือขายทางการคาปโตรเลียมและ ปโตรเคมีในการตอยอดการคาไปยังผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

2.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ดังตอไปนี้ 

1) การบริหารความเส่ียงดานราคา 

2) จัดหาการขนสงตางประเทศ 

1)  การบริหารความเส่ียงดานราคา (Price Risk Management) 

 ฝายการคาอนุพันธเปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารความเส่ียงราคาจากธุรกรรมการคา การกล่ัน การผลิต ผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม ปโตรเคมี เรือขนสง ใหกับ ปตท. รวมท้ังบริษัทในกลุม ปตท. โดยการซ้ือขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธ 

เพื่อปองกันความเส่ียงจากการทําการคาและความผันผวนของราคาผลิตภัณฑตางๆ  

 2)  จัดหาการขนสงตางประเทศ (International Chartering) 

 ฝายจัดหาการขนสงตางประเทศเปนหนวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ โดยการจัดหาเรือขนสง 

และบริหารจัดการเรือเชาเหมาลําระยะยาว (Time Charter) เพื่อการนําเขา สงออก และการคาผลิตภัณฑตางๆ ท้ังของ ปตท. และ

บริษัทในกลุม ปตท. รวมถึงหนวยงานภายนอกกลุม ปตท. ท้ังในและนอกประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ

การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร  

2.2.2.4 โครงสรางรายไดของการคาระหวางประเทศ  (International Trading)  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาท้ังส้ิน  

870,956 ลานบาท  
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ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของธุรกิจการคาระหวางประเทศแยกตามผลิตภัณฑ 

ผล ิตภัณฑ 

 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ล านบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ล านล ิตร/
พันตัน) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ล านบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ล านล ิตร/
พันตัน) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ล านบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ล านล ิตร/
พันตัน) 

ธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศ 

      

- นํ้ามันดิบ 429,689 45,354 485,953 42,153 639,227 43,553 

- คอนเดนเสท 79,380 8,049 90,987 7,601 126,654 8,528 

- นํ้ามันสําเร็จรูป  60,634 5,714 51,373 4,058 53,473 3,805 

- ผลิตภัณฑปโตรเคมี 32,918 2,573   1,865 50,006 2,423 

- ผลิตภัณฑอื่น  ๆ   

(พันตัน) 
148 19 357 52 1,596 83 

รวมธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ  
602,769 61,690/19 657,546 55,677/52 870,956 58,309/83 

                ที่มา: ปตท. (ไมรวมธุรกรรมการคาท่ีดําเนินการผานบริษัทในเครือ) 

 2.2.2.5 บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) 

  PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ณ ประเทศสิงคโปร มีทุน

จดทะเบียน 6.1 ลานเหรียญสิงคโปร และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 บริษัท PTTT มีวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมการคา

สากลเต็มรูปแบบ ผานการนําผลิตภัณฑมาเก็บ ผสม บริหารและจัดจําหนาย รวมท้ังการจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหาร

ความเส่ียงราคาท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางรายได สรางมูลคา เพิ่ม และเปนฐานในการขยายธุรกรรมในฝงซีกโลกตะวันออก 

ครอบคลุมการคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี และการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง เพื่อนํารายไดจาก

ตางประเทศใหกับ ปตท. และสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศอีกทางหนึ่ง  

บริษัท PTTT มีบริษัทลูก 1 บริษัท คือ PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) ต้ังอยู ท่ีเมืองดูไบ ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ดํา เนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม มุงเนนธุรกรรมแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา 

และสํานักงานตัวแทน 2 แหง คือ สํานักงานตัวแทนเมืองเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading Shanghai 

Representative) ทําหนาท่ีประสานงานการคาและขอมูลทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาคใกลเคียง และ

สํานักงานตัวแทนกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ทําหนาท่ีประสานงาน

การคาและขอมูลทางการตลาดในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคใกลเคียง 

ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTT และบริษัทยอย ป 2559 –  ป 2561 เปนดังนี้ 

           หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบรวม ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 6,151 9,366 12,567 

รายไดรวม 6,175 9,438 12,628 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 6,140 9,427 12,625 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 35 11 3 
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                 หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบรวม ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 2,044 2,072 1,655 

หนี้สินรวม 1,961 1,980 1,561 

สวนของผูถือหุน 83 92 94 
          * ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited  

2.2.2.6 PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) 

PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) จดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ มีทุนจดทะเบียน 10.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทมีวัตถุประสงคในการทํา

ธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบ ท่ีมุงเนนการสรางรายได สรางมูลคาเพิ่ม และขยายเครือขายการคาเพื่อเปนฐานในการขยาย

ธุรกรรมในฝงซีกโลกตะวันตกรวมถึง การแสวงหาโอกาสในการสรางมลูคาการคาจากธุรกรรมใหมๆ ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยง

การคาในฝงซีกโลกตะวันตกและตะวันออก โดยมีธุรกรรมการคาท่ีครอบคลุมการคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ควบคูไปกับ 

การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเส่ียงราคาท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ PTTT LDN ยังมีบทบาทท่ีสําคัญในการแสวงหาขอมูลการคาและความเคล่ือนไหวของราคาในฝงตะวันตก 

ซ่ึงชวยใหหนวยธุรกิจมีขอมูลผลิตภัณฑรอบโลกตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึง ยังต้ังอยูในตลาดอนุพันธท่ีสําคัญของโลกในประเทศ

อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะมีสวนชวยใหการคาและการบริหารความเส่ียงราคามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTT LDN ป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้ 

                                                                                                             หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบรวม ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ - 945 2,086 

รายไดรวม - 945 2,090 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 0.08 944 2,087 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (0.08) 1 3 

                                                                                                           หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบรวม ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 0.50 140 142 

หนี้สินรวม 0.07 129 127 

สวนของผูถือหุน 0.43 11 15 

          * ขอมูลป 2561 เปนขอมูล Unaudited 
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2.2.3 หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น  

ในป 2561  ปตท. ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันผานบริษัทในกลุม จํานวน 4 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) 

2. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 

3. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

4. บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK) 

2.2.3.1  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  (GC) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) เปนบริษัทท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระหวางบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการ

กล่ัน จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดรับมาซ่ึงทรัพยสิน หนี้ สิทธิ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบท้ังหมดของท้ังสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย เพื่อกาวข้ึนเปนแกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ 

(Petrochemical Flagship) ของกลุม ปตท. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.18 ภายหลังจากการควบ

รวมบริษัทระหวาง PTTAR กับ PTTCH แลวนั้น บริษัทใหมไดคงไวซ่ึงกิจการเดิมของท้ังสองบริษัท ซ่ึงแบงไดเปน 3 กลุมหลัก

ตามประเภทของธุรกิจดังตอไปนี้ 

• กลุม 1 ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ไดแก 

 ธุรกิจผลิตโอ เลฟ นส มีกําลังการผลิ ตติดต้ังของโอเลฟ นสรวม  2 ,988,000 ตันต อป แยกเป น               

เอทิลีน 2 ,376,000 ตันตอป โพรพิลีน  512,000 ตันตอป บิวทาไดอีน 75 ตันตอป บิวทีน-1 25 ตัน

ตอปและผลิตภัณฑพลอยไดอ่ืนๆ ไดแก ไพโรไลซิส แกสโซลีน (Pyrolysis Gasoline) มิกซซี 4 

(Mixed C4) เทลกาซ (Tailgas) แครกเกอรบอททอม (Cracker Bottom) และไฮโดรเจน (Hydrogen) 

 ธุรกิจผลิตภัณฑอะโรเมติกส มีกําลังการผลิตผลิตภัณฑอะโรเมติกสรวม 2,419,000 ตันตอป แยก

เปน  พาราไซลีน 1,310,000 ตันตอป เบนซีน 697,000 ตันตอป ไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันตอป  

ออรโธไซลีน 86,000 ตันตอป โทลูอีน 50,000 ตันตอป และมิกซไซลีนส 76,000 ตันตอป 

 ธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร มีกําลังการผลิต แบงตามประเภทผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก ไดแก เม็ด

พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) 850,000 ตันตอป เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความ

หนาแนนตํ่า (LDPE) 300,000 ตันตอป เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่าเชิงเสน (LLDPE) 

800,000 ตันตอป เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน 810,000 ตันตอป กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ 970,000 ตัน

ตอป โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 147,000 ตันตอป และ เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตันตอป 

 ธุร กิจผ ลิ ตภั ณฑ เอ ทิ ลี น อ อ กไซ ด โ ดย มี กํ าลั งการ ผ ลิ ตแบ งตาม ป ระเภ ทผ ลิ ตภั ณ ฑ ดังนี ้  

โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) 423,000 ตันตอป เอทานอลเอมีน 50,000 ตันตอป  

 ธุรกิจผลิตภัณฑเคมีเพื่อส่ิงแวดลอม  โดยมีกําลังการผลิตแบงตามประเภทผลิตภัณฑดังนี้ เมทิล 

เอสเทอร 300,000 ตันตอป แฟตต้ีแอลกอฮอล 100,000 ตันตอป กลีเซอรีน 31,000 ตันตอป แฟตต้ี

แอลกอฮอลอีทอกซีเลท 115,000 ตันตอป โอลีโอเคมีเพื่อส่ิงแวดลอมข้ันพื้นฐาน 498,000 ตันตอป 

โอลีโอเคมีเพื่อส่ิงแวดลอมชนิดพิเศษ 138,000 ตันตอป พลาสติกชีวภาพโพลีแลคไทด (PLA) 

150,000 ตันตอป และพลาสติกชีวภาพโพลีบิวทิลีน ซัคซิเนต (PBS) 20,000 ตันตอป  
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 ธุรกิจผลิตภัณฑฟนอล (Phenol Business Unit)โดยมีกําลังการผลิตแบงตามประเภทผลิตภัณฑดังนี้ 

ฟนอล 492,000 ตันตอป อะซีโทน 304,000 ตันตอป และบิสฟนอล เอ 158,000 ตันตอป  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ  Performance Materials and Chemicals โดย มีกํ าลังการ ผลิตแบงตามประเภ ท

ผลิตภัณฑดังนี้  เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนตและอนุพันธ 127,000 ตันตอป อะคริโลไนไตรล 

(Acrylonitrile ห รือ AN) 200,000 ตัน ตอป เมทิลเมตะคริเลต (Methyl Methacrylate หรือ MMA) 

70,000 ตันตอป 

• กลุม 2 ธุรกิจการกล่ันน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป 

 ดําเนินการกล่ันน้ํามัน และจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป โดยมีกําลังการกล่ันน้ํามันดิบ และ

คอนเดนเสทรวม 280 ,000 บารเรลตอวัน และสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมคุณภาพสูงไดหลายประเภท 

ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และรีฟอรเมท น้ํามันอากาศยาน น้ํามันดีเซล และ น้ํามัน

เตา 

• กลุม 3 ธุรกิจการใหบริการและอ่ืน ๆ 

 สาธารณูปการ ประกอบดวย ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําใชในอุตสาหกรรม 

 งานบริการเก็บและขนถายผลิตภัณฑ 

 โรงงานของ GC สวนใหญต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

วัต ถุดิบท่ีใชในการผลิตโอเลฟน สไดแก กาซอี เทน  กาซโพรเพน  แอลพีจี เอ็น จีแอล แน ฟทาชนิดเบา แล ะ                      

ราฟฟเนท ท้ังนี้วัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงภายในประเทศ โดย ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซธรรมชาติจากโรงแยกกาซ

ธรรมชาติของ ปตท. ภายใตสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบระยะยาว สําหรับแนฟทาชนิดเบาและราฟฟเนทเปนผลิตภัณฑภายในบริษัท 

วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑอะโรเมติกส ไดแก 1) น้ํามันดิบ โดยนําเขา

จากตางประเทศ 2) คอนเดนเสทจัดหาในประเทศและนําเขาจากตางประเทศบางสวน โดย ปตท. จะเปนผู จัดหาน้ํามันดิบใหตาม

สัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงรวมถึงการจัดหาคอนเดนเสท ตามโครงสรางราคาท่ี

อางอิงกับราคาตลาด 

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา GC มีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกล่ัน โรงโอเลฟนส และ

โรงอะโรเมติกส ดังนี ้

  

กําลังการผลิต 

 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

(รอยละ) 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

(รอยละ) 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

(รอยละ) 

โรงกลั่น 280 พันบารเรลตอวัน 83 103 102 

โรงโอเลฟนส 2,988 พันตันตอป 90 96 101 

โรงอะโรเมติกส 2,419 พันตันตอป 82 80 93 

(2) การจัดจําหนาย 

ผลิตภัณฑในกลุมโอเลฟนส GC มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีข้ันตอเนื่อง ซ่ึง

สวนใหญเปนผูถือหุนหรือเปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท  

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก GC ไดทําสัญญ ากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic Agent) และกับคูคาสากล 

(International Trader) เพื่อจําหนายเม็ดพลาสติกภายใตเครื่องหมายทางการคา “InnoPlus” โดย GC ไดจําหนายผลิตภัณฑท่ีผลิตได



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 47 

ท้ังหมดผานบริษัท จีซี มารเก็ตต้ิง โซลูช่ัน จํากัด (GCM) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินธุรกิจทางการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑ        

โพลีเมอรท้ังในและตางประเทศใหกับบริษัทในกลุม ปตท. 

ผลิตภัณฑอะโรเมติกส GC ไดทําสัญญาระยะยาวกับลูกคาในประเทศ ซ่ึงรวมถึง ปตท. ในราคาท่ีอางอิงกับราคา

ตลาด 

ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ปตท. จะเปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญา Product offtake agreement 

จาก GC ตามราคาตลาด ตอมาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดทําการโอนสิทธิเปล่ียนคูสัญญา Product offtake agreement จาก 

ปตท. เปน PTTOR ซ่ึงเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลักของกลุม ปตท. ท้ังนี้สัญญายังคงเปนเง่ือนไขและขอตกลงเดิม 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท GC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 ประกอบดวย กรรมการท้ังหมด 15 คน โดยเปนผูบริหารและ

ตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 3 คน  นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ GC ซ่ึง

รวมถึงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญดวย 

 (4)  ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบของ GC ในป 2559 - ป 2561 เปนดังนี้                  

                                   หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560  ป 2561 

รายไดจากการขายและบริการ 355,524 439,921 518,655 

รายไดรวม 361,451 448,683 529,734 

คาใชจายรวม (รวมภาษี)  335,849 409,385 489,665 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/1 25,602 39,298 40,069 

                                          หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

สินทรัพยรวม 413,513 434,964 469,255 

หน้ีสินรวม 146,500 154,700 165,773 

สวนของผูถือหุน 267,013 280,264 303,482 

  /1    กําไร(ขาดทุน)ท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม โดยกําไร(ขาดทุน)ของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจ

ควบคุม ป 2559 จํานวน 2,572 ลานบาท  ป 2560 จํานวน 2,822 ลานบาท และป 2561 จํานวน 201 ลานบาท     

 (5) การขยายและพัฒนาโครงการตาง ๆ 

• GC จับมือ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ไทยแลนด จํากัด และ บริษัท ทีทีซีแอลจํากัด 

ลงนามในสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ การกอสราง (Engineering, Procurement & 

Construction) โรงโอเลฟนสใหม ขานรับนโยบาย EEC 23 มกราคม 2561 บริษัทฯ รวมกับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง ไทยแลนด จากัด และ บริษัท ทีทีซีแอล จากัด ลงนามในสัญญาออกแบบ

วิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณการกอสราง (Engineering, Procurement & Construction) โรงโอเลฟนส

ใหม ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟนส Olefins Reconfiguration 

Project (ORP) โดยใชแนฟทา และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนวัตถุดิบหลัก 

• GCM บริษัทยอยของ GC จัดต้ังบริษัท Polymer Marketing Vietnam Company Limited 24 มกราคม 2561 บริษัท    

จีซี มารเก็ตต้ิง โซลูช่ันส จากัด (GCM) (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จากัด (PTTPM)) ซ่ึงเปนบริษัท

ยอยขอ งบริษัทฯ ท่ีดํา เนิ นการด านการขายเม็ดพ ลาสติก ไดมีการจัดต้ังบริษัท Polymer Marketing Vietnam 

Company Limited (PM Vietnam) ซ่ึงเปนการลงทุนโดย GCM ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน
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เปนเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ PM Vietnam ไดรับใบรับรอง/ใบอนุญาตท่ีเก่ียวของในการอนุมัติดําเนินธุรกิจเปน

ท่ีเรียบรอยแลว และ ไดดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และดําเนินการชําระคาหุน ในวันท่ี 

24 มกราคม 2561 เต็มจํานวน เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการคาขายสําหรับการนําเขา-สงออกและจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑโพลีเมอรในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมไปถึงการทําการศึกษาตลาดเวียดนามในเชิงลึก  

• 30 มกราคม 2561 บริษัท PTTGC America LLC (PTTGCA) บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดลงนามในรางขอตกลง

เบ้ืองตน (HOA) กับบริษัทในเครือของ Daelim IndustrialCo., Ltd. ผูประกอบธุรกิจกอสรางและผูผลิตเคมีภัณฑ 

สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ ในรายละเอียด รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม 

(Front-End Engineering Design: FEED) และการจัดหาแหลงเงินทุนของโครงการฯ เพื่อผลิตจําหนายเอทิลีนและ

ผลิตภัณฑตอเนื่อง ซ่ึงมีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• 23 มีนาคม 2561 บริษัทฯ วางศิลาฤกษ 3 โครงการปโตรเคมี สมรรถนะสูง ประกอบดวย โครงการปรับปรุง

กระบวนการผลิตโอเลฟนส (Olefins Reconfiguration Project: ORP) โครงการ GC Oxirane ผลิตสารโพรพิ ลีน 

ออกไซด (Propylene Oxide Project) และ โครงการ GC Polyols ผลิตสารโพลีออลส (Polyols Project) ในพื้นท่ี EEC 

จังหวัดระยอง สงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมาย กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสูชุมชน เพื่อขับเคล่ือนประเทศไทย

ใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน เปนประตูสูเศรษฐกิจโลกในพื้น ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง  

• 8 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท จีซี ศูนยบริหารเงิน จากัด (GCTC) เพื่อทําหนา ท่ีเปนศูนยบริหารเงิน

ใหกับกลุมบริษัทของบริษัทฯ โดย GCTC ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน ท่ีออกใหโดย

กระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 และไดรับการอนุมัติเปนสํานักงานใหญขามประเทศ (International 

Headquarters หรือ IHQ) โดยกรมสรรพากร เมื่อวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ท้ังนี้  บริษัทฯ มีความประสงคให 

GCTC ทําหนาท่ีตาง ๆ ในการบริการจัดการเงินตราตางประเทศใหกับกลุมบริษัทของบริษัทฯ เชน การบริหารความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและการบริหารหนี้คงคางของบริษัท โดยการเขาทําธุรกรรมเพื่อการ

บริหารหนี้สินของบริษัทฯ (Liability Management Transactions) เปนตน  

• 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ รวมกับ บริษัท คุราเร จากัด และ บริษัท Sumitomo Corporation เปดบริษัทรวมทุน 

บริษัท คุราเร จีซี แอดวานซ แมททีเรียลส จํากัด (Kuraray GC Advanced Materials Co., Ltd.) เพื่อรวมลงทุนใน

ธุรกิจเคมี ภัณฑ ชนิดพิเศษ  ดําเนิ นการ ผลิตผ ลิตภั ณฑ พ ลาสติกวิศวกรรม ช้ันสูง ไ ดแก High-Heat Resistant 

Polyamide-9T (PA9T) และ Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ในประเทศไทย ณ อาคารเอนเนอร

ยี่คอมเพล็กซ กรุงเทพฯ  

• 8 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด (GC Glycol) บริษัทยอยของบริษัทฯ เขาซ้ือหุนในบริษัท 

Siam Mitsui PTA Company Limited ("SMPC") ซ่ึงเปน ผูประกอบการในธุรกิจกลุมผลิตภัณฑกรดบริสุทธิ์ เทเร

พาธิค (PTA) รอยละ 74 และ Thai PET Resin Company Limited ("TPRC") ซ่ึงเปนผูประกอบการในธุรกิจกลุม

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) รอยละ 74 ท้ังทางตรงและทางออม เพื่อตอยอดและสราง

มูลคาเพิ่มใหกับพาราไซลีน (PX) และโมโนเอทีลีนไกลคอล (MEG) และตอบสนองความตองการของลูกคากลุม

ขวดบรรจุภัณฑอยางครบวงจร โดยเปนการซ้ือหุนจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จากัด ("SCG Chemicals") และ

บริษัท Mitsui Chemicals, Inc. ("MCI") 

• 9 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ เปดศูนยความรวมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ (Customer Solution Center by GC) เพื่อเปน

ศูนยกลางในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจ ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการ
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สงเสริม สนับสนุนใหสามารถแขงขันได ท้ังกลุมลูกคาปจจุบันและกลุม Start up ณ อาคารเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 

กรุงเทพฯ 

• 31 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ โดยทางตรงหรือโดยทางออมผาน

บริษัทในเครือ เขาซ้ือหุน Revolve Group Limited (RGL) ประเทศสหราชอาณาจักร ในสัดสวนรอยละ 49 โดยเปน

การเขาซ้ือหุนจากผูถือหุนเดิมและซ้ือหุนเพิ่มทุนจาก RGL ท้ังนี้บริษัทฯ ไดตกลงและลงนามในสัญญาซ้ือขายหุน

และจองซ้ือหุน เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 มูลคารวม 6.4 ลานปอนดสเตอรลิง หรือประมาณ 281 ลานบาท การลงทุน

ในครั้งนี้เปนไปตามกลยุทธของบริษัทฯ ดานการขยายการลงทุนตอยอดและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ โดยมุงเน นการลงทุนไ ปยังผ ลิตภั ณฑ Rotomolding ท่ีมี คุณสม บัติ เฉ พาะทางแล ะมีสมร รถน ะสูง 

(Performance Chemicals) วัตถุดิบหลักท่ีใชไดแกเม็ดพลาสติกประเภท LLDPE 

2.2.3.2 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจการ

กล่ันน้ํามันท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตและจําหนายน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปปอนตลาดใน

ประเทศเปนสวนใหญ ท้ังยังขยายการลงทุนใหครอบคลุมธุรกิจการผลิตสารพาราไซลีน ธุรกิจการผลิตนํ้ามันหลอล่ืนพื้นฐาน

ธุรกิจผลิตสารต้ังตนสําหรับผลิตภัณฑสารทําความสะอาด ธุรกิจผลิตไฟฟา  ธุรกิจขนสงนํ้ามันดิบ นํ้ามันปโตรเลียม และ

ผลิตภัณฑปโตรเคมีทางเรือและทางทอ ธุรกิจดานการบริหารจัดการเรือ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจสารทําละลาย และธุรกิจ

ใหบริการดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรสําหรับกลุมไทยออยล โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปตท. ถือหุนในสัดสวน

รอยละ 48.03  

TOP ต้ังอยูท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกันยายน 2507 ดวยกําลังการกล่ัน  

นํ้ามันดิบเริ่มแรก 35,000 บารเรลตอวัน หลังจากนั้นไดมีการลงทุนพัฒนาและขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องจนในป 2550  

มีกําลังการผลิตท่ี 220,000 บารเรลตอวัน จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2550 TOP มีกําลังการกล่ันเพิ่ม ข้ึนจากความสําเร็จของ

โครงการ Hot Oil ซ่ึงทําการเช่ือมโยงใหระบบของบริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) (TLB) สงความรอนมาเพิ่มอุณหภูมิของ

น้ํามันดิบใหสูงข้ึนกอนเขาสูหนวยกล่ันท่ี 1 ทําใหกําลังการกล่ันของ TOP เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 5,000 บารเรลตอวันเปน 225,000 

บารเรลตอวัน และในเดือนธันวาคม 2550 การดําเนินการกอสรางหนวยกล่ันสวนขยายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของหนวย CDU-3 

แลวเสร็จ ทําใหปจจุบัน TOP มีกําลังการกล่ันเพิ่มเปน 275,000 บารเรลตอวัน  

(1) การผลิต 

TOP จัดเปนโรงกล่ันท่ีมีศักยภาพทางดานการผลิตสูง มีความคลองตัวในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการ

เลือกใชน้ํามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปท่ีมีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายคือ 

มีหนวย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกล่ันน้ํามันเตาใหเปน

น้ํามันดีเซล น้ํามันอากาศยาน  และน้ํามันเบนซินไดเพิ่ม ข้ึน การผลิตของ TOP จะใชน้ํามันดิบท่ีจัดหาจากท้ังภายนอกและ

ภายในประเทศ โดยแหลงภายนอกประเทศสวนใหญจะเปนการนําเขาจากแหลงตะวันออกกลางผานการขนสงทางทะเล สําหรับ

แหลงภายในประเทศจะขนสงทางรถไฟและทางเรือ ท้ังนี้การเลือกใชน้ํามันดิบจะข้ึนอยูกับราคาและผลตอบแทนท่ีจะไดรับ โดย 

ปตท. จะเปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Crude Supply Agreement) ตามโครงสรางราคาท่ีอางอิงกับราคา

ตลาด 

ในการดําเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ใสใจตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม TOP ไดมีการดําเนินโครงการ

ท่ีชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดานมลพิษ โดยการผลิตน้ํามันดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงลดกํามะถันในน้ํามนัลงไดถึง  

7 เทา รวมท้ังการติดต้ัง Low NOx Burner เพื่อลดการปลอยกาซไนโตรเจนไดออกไซด การติดต้ังระบบ Continuous Emission 
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Monitoring System (CEMs) เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมไปถึงการนําความรอนจากไอเสียท่ี

ปลอยท้ิงจากเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซกลับมาใชใหม   

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา TOP มีกําลังการกล่ันและอัตราการใชกําลังการกล่ันท่ีเกิดจากการนําน้ํามันดิบเขากล่ัน 

ดังนี้ 

         

กําลังการกลั่น

นํ้ามันดิบ 

(พันบารเรลตอวัน) 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

อัตราการใชกําลังการกลั่น 

(รอยละ) 

อัตราการใชกําลังการกลั่น 

(รอยละ) 

อัตราการใชกําลังการกลั่น 

(รอยละ) 

275 108 112 113 

(2)   การจําหนาย 

ในป 2561 TOP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 86 และสงออกประมาณรอยละ 14 ของ

ปริมาณการจําหนายท้ังหมด สําหรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป  ปตท. จะเปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญา Product 

offtake agreement จาก TOP ตามราคาตลาด ตอมาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดทําการโอนสิทธิเปล่ียนคูสัญญา Product 

offtake agreement จาก ปตท. เปน PTTOR ซ่ึงเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลักของกลุม ปตท. ท้ังนี้สัญญายังคงเปนเง่ือนไข

และขอตกลงเดิม 

       หนวย : รอยละ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

สัดสวนการจําหนายในประเทศ / ตางประเทศ 

(รอยละ) 

สัดสวนการจําหนายในประเทศ / ตางประเทศ 

(รอยละ) 

  สัดสวนการจําหนายในประเทศ / ตางประเทศ 

(รอยละ) 

87/13 86/14 86/14 

(3)  การบริหาร 

         คณะกรรมการของบริษัท TOP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 14 คน โดยมีกรรมการท่ี

เปนกรรมการ/ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 5 คน ซ่ึงรวมถึงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ TOP  

(4) ผลการดําเนินงานของ TOP ในป 2559 - 2561 เปนดังนี้ 

                                                                                                                                                                                    หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

รายไดจากการขายและบริการ 274,739 337,388 389,344 

รายไดรวม /1 277,238 342,981 392,219 

คาใชจายรวม /2 256,016 318,125 382,070 

กําไรสุทธิ/3 21,222 24,856 10,149 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

สินทรัพยรวม 217,731  228,108 268,613 

หน้ีสินรวม 106,134  100,960 142,141/4 

สวนของผูถือหุน 111,597  127,148 126,472 

/1 รวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา  ป 2559 จํานวน 930 ลานบาท ป 2560 จํานวน 1,197 ลานบาท และป 2561 จํานวน 1,193 

ลานบาท 
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/2 รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได) ป 2559 จํานวน 2,295 ลานบาท ป 2560 จํานวน 5,529 ลานบาท และป 2561 จํานวน 1,983 ลานบาท และ

ตนทุนทางการเงิน ป 2559 จํานวน 3,461 ลานบาท ป 2560 จํานวน 3,285 ลานบาท และป 2561 จํานวน 3,942 ลานบาท 

/3   กําไรท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนท่ีเปนของผู ถือหุนสวนนอย โดยกําไรสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม ป 2559 จํานวน 

365 ลานบาท ป 2560 จํานวน 463 ลานบาท และป 2561 จํานวน 235 ลานบาท 

/4 หน้ีสินรวมท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในป 2561 บริษัทไทยออยล ศูนยบริหารเงิน จํากัด (TCC) ไดออกหุนกูจํานวน 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือนํามาใช

พัฒนาการลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) รวมถึงใชในกิจการท่ัวไป เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทและบริษัทในกลุม

ในอนาคต 

(5) การขยายและพัฒนาโครงการตาง ๆ 

5.1 โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน 

• การลงนามในสัญญาเชา ท่ีดินฉบับใหมกับกรมธนารักษเปนท่ีเรียบรอย ภายใตพระราชบัญญัติการให

เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยสัญญาท่ีลงนามนั้นจะมีระยะเวลายาวจนถึงป 2595 

• โครงการขยายขีดความสามารถในการจายน้ํามันอากาศยาน โดยการเดินทอ JP8 จาก TOP ไปยังคลัง

น้ํามัน Q8 ปจจุบันการกอสรางไดดํา เนินการแลวเสร็จ และไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวเมื่อไตรมาส

ท่ี 1 ป 2561 

• โครงการสรางศูนยกระจายผลิตภัณฑของ บจ. ท็อป โซลเวนท (เวียดนาม) ไลอะบิลลิต้ี บริเวณตอนเหนือ

ของประเทศเวียดนาม ปจจุบันศูนยกระจายผลิตภัณฑแหงใหมท่ีเมืองไฮฟง ไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย

แลวเมื่อเดือนตุลาคม 2561 

• การปรับโครงสรางการถือหุนใน  บจ. ทอป มารีไทม เซอรวิส (TMS) ซ่ึงใหบริการเรือขนสงลูกเรือและ

สัมภาระ (Crew Boat) ของ บจ. ไทยออยลมารีน (TM) เพื่อรองรับสถานการณตลาดการผลิตและขุดเจาะ

น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย TM ไดดํา เนินการซ้ือหุนใน TMS จํานวนรอยละ 45 

เพื่อการเขาถือหุนท้ังหมดใน TMS 

• การล งทุนแบบ Corporate Venture Capital (CVC) ซ่ึงเปนห นึ่งในเครื่องมือในการห า New S-Curve 

สําหรับกลุมไทยออยล เพื่อสนับสนุนการทํางานท่ีคลองตัวและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการทํางาน

แบบ Venture Capital ใหมากยิ่งข้ึน ในป 2561 TOP ไดจัดต้ังหนวยงานใหม เพื่อดําเนินการแสวงหา และ

คัดสรรกองทุนรวม (Venture Capital Fund) ท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรม ซ่ึงตรงกับ

กลุม ธุรกิจ ท่ี TOP ให ความ สน ใจ โดย TOP ไ ดเริ่ มลงทุนใ น Venture Capital Fund แลว 1 ราย  คือ 

Rhapsody Venture Partners (3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

5.2 โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

• โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) มูลคาเงินลงทุน 4,825 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไดรับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของ TOP ในเดือนสิงหาคม 2561 และ TOP ไดลงนามในสัญญา

คัดเลือกผูรับเหมา (Engineering Procurement Construction: EPC) ในเดือนตุลาคม 2561 ปจจุบันอยูใน

ข้ัน ตอน การเตรีย มการดําเนิ น การก อสรางใน ป  2 562 น อกจากนี้  เมื่ อวันท่ี  21 มกราคม 256 2 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นชอบให GPSC เปนผู เขาลงทุนหนวยผลิตพลังงาน  (Energy 

Recovery Unit: ERU) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการ CFP  เพื่อลดภาระเงินลงทุนของโครงการ CFP โดย

การขายทรัพยสินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์  ERU ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ในเดือนเมษายน 2562  
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• โครงการสนับสนุนดานโลจิสติกส สาธารณูปโภคและท่ีดิน ประกอบดวยโครงการกอสรางถังเก็บ

น้ํามันดิบ เพื่อรองรับการเก็บสํารองน้ํามันตามกฎหมายและสรางความยืดหยุนในการบริหารการกล่ัน 

ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสราง 

• โครงการขยายทาเรือ หมายเลข 7 และหมายเลข 8 เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ลดความหนาแนน

ของทา เรือปจจุบัน รวมถึงการรองรับการใชเรือขนาดใหญข้ึนในการขนสงสินคา และการขายผลิตภัณฑ

ใหมในอนาคต ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการกอสราง 

• โครงการกลุมอาคารโรงกล่ันศรีราชา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกพนักงาน และรองรับการขยายธุรกิจใน

อนาคต ปจจุบันการกอสรางกลุมอาคารวิศวกรรมและคลังพัสดุไดแลวเสร็จและเริ่มใชปฏิบัติงานต้ังแต

เดือนกันยายน 2561 เปนตนมา ในสวนของอาคารปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ และอาคารสํานักงานใหม 

อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

• โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณอาคารสํานักงานเดิม เปนโครงการจัดระเบียบการใชพื้นท่ี

บริเวณโรงกล่ันใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อเพิ่มพื้นท่ีเพื่อรองรับโครงการในอนาคต ประกอบไปดวยการ

รื้อถอนอาคารเดิม และการสรางระบบสาธารณูปโภคใหม เชน บอพักน้ํา ดิบ ระบบไฟฟาแรงสูง และ

ระบบส่ือสารตางๆ ในพื้นท่ีเดิม ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ 

5.3 โครงการท่ีอยูระหวางศึกษาความเปนไปได 

• โครงการขยายกองเรือของ TM : TM มุงเนนท่ีจะเปนผูนําดานกองเรือขนาดใหญในกลุม ปตท. และใน

ระดับภูมิภาค เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดพลังงาน ปโตรเลียมและปโตรเคมี ท้ังในประเทศและ

ภูมิภาค โดยมีแผนปรับปรุงและขยายกองเรือใหมคีวามเหมาะสมตอบสนองความตองการของ กลุมและคูคา  

รวมถึงการขยายธุรกิจไปยังตลาดเปดใหมในตางประเทศเพื่อเปนฐานสําคัญในการสนับสนุน และรองรับ

การเติบโตของกลุมไทยออยล และกลุม ปตท. 

• โครงการขยายธุรกิจอ่ืนๆ  : ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน การขยายธุรกิจ หรือการหา

รูปแบบการทําธุรกิจใหมๆ เพื่อเสริมความแข็งแกรง และสอดคลองกับแนวโนมอุตสาหกรรมและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องการใชพลังงานในอนาคตท่ีมีความจําเปนอยางมาก TOP จึงมี

แผนงานท่ีจะศึกษาโอกาสในการลงทุนท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังแสวงหาพันธมิตรรวม

ลงทุน ตลอดจนการควบรวมและเขา ซ้ือกิจการ (Merger & Acquisition: M & A) โดยมุงเนนธุรกิจท่ีจะ

สามารถประสานประโยชน (Synergy) สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) และสรางความเขมแข็งในหวงโซ

คุณคา (Value Chain) ของ TOP เพื่อกาวสูการเปนผูนําในธุรกิจอยางยั่งยืนตอไป 

 

2.2.3.3   บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเมด็พลาสติก

ในป 2525 และไดขยายการดําเนินธุรกิจเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตาง ๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีครบวงจร

ในป 2543 แตจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเมื่อ

เดือนกรกฏาคม 2540 ท่ีผานมานั้นไดสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรงจนตองเขาอยูภายใตการฟนฟูกิจการ

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2543  หลังจากนั้น IRPC ไดมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ โดย ปตท. และกลุมผูรวม

ลงทุนชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2548 ทําให ปตท. ถือหุนใน IRPC เปนสัดสวนรอยละ 31.5 โดยมีผูถือหุน

ใหญรายอ่ืน ไดแก ธนาคารออมสิน กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และตอมาเมื่อวันท่ี 26 
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เมษายน 2549 ศาลลมละลายกลางไดมีคําส่ังยกเลิกการฟนฟูกิจการของ IRPC โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปตท. ถือหุน IRPC 

เปนสัดสวน รอยละ 48.05 (ท้ังนี้  เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2561 ปตท. ไดซ้ือหุนสามัญของ IRPC ในสัดสวนรอยละ 9.54 จาก

ธนาคารออมสิน เปนผลให ปตท. ถือหุน IRPC รวมรอยละ 48.05 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ) 

(1) การผลิต 

โรงงานของ IRPC ต้ังอยูท่ีตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรงกล่ันน้ํามันและโรงงาน 

ปโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงโดยโรงกล่ันน้ํามันสามารถผลิตผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดตาง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑตอเนื่องอ่ืน ๆ ไดแก 

น้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน ยางมะตอย ผลิตภัณฑจากกระบวนการกล่ันสวนหนึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบของการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี 

ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซ่ึงเป นวัตถุดิบใน การผลิตเม็ ดพลาสติกชนิ ดตาง ๆ  ไดแก เม็ดพลาสติกชนิ ด High Density 

Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded 

Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพื่อจําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกข้ันตอเนื่องนําไปเปนวัตถุดิบ

เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ IRPC มีสาธารณูปโภคท่ีใชในการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน ทาเรือน้ําลึก 

คลังน้ํามัน โรงไฟฟา ทําใหไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เชน คา

ขนสงวัตถุดิบ   

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา IRPC มีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกล่ัน โรงโอเลฟนส และ

โรงอะโรเมติกสและสไตรีนิคส ดังนี้ 

  

กําลังการผลิต 

 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

(รอยละ) 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

(รอยละ) 

อัตราการใชกําลังการผลิต 

(รอยละ) 

โรงกลั่น 215 พันบารเรลตอวัน 85 84 97 

โรงโอเลฟนส 1,221 พันตันตอป 90 87 94 

โรงอะโรเมติกส

และสไตรีนิคส 

627 พันตันตอป 91 90 101 

(2) การจัดหาวัตถุดิบ 

    วัตถุดิบหลักของ IRPC ประมาณรอยละ 82 คือ น้ํามันดิบ โดยน้ํามันดิบสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศใน

ตะวันออกกลาง IRPC มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ ท่ีนํามาผลิตแลวใหผลตอบแทนสูงสุด ปจจุบัน IRPC ซ้ือน้ํามันดิบ

สวนใหญผาน ปตท. เพื่อลดคาใชจายตาง ๆ เชน คา L/C  คาขนสง เปนตน  

(3) การจัดจําหนาย 

• ผลิตภัณฑปโตรเลียม   

 ผลิตภัณฑน้ํามันมีชองทางการจําหนาย ไดแก การจําหนายใหลูกคาอุตสาหกรรม (Industry)  การจําหนายให

ลูกคาขายสง (Wholesales)  การจําหนายใหลูกคามาตรา 7   การสงออก (Export) ใหกับผูคาน้ํามันในตางประเทศ  การจําหนาย

น้ํามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ํามันเตา (Fuel Oil) ใหกับเรือท่ีมาใชบริการทาเทียบเรือของ IRPC และ

การจําหนายน้ํามันใหกับสมาคมประมงในนานน้ํา  โดย ปตท. เปนผูรบัซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปบางสวนจาก IRPC ตาม

สัญญา Product offtake agreement ในราคาตลาด และตอมาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดทําการโอนสิทธิเปล่ียนคูสัญญา 

Product offtake agreement จาก ปตท. เปน PTTOR ซ่ึงเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลักของกลุม ปตท. ท้ังนี้สัญญายังคงเปน

เง่ือนไขและขอตกลงเดิม ในป 2561 IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศรอยละ 57 และสงออกรอยละ 43  ของรายได

สุทธิจากการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมท้ังหมด  
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•  ผลิตภัณฑปโตรเคม ี  

  จําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีผานตัวแทนจําหนายและขายตรง สวนการขายตางประเทศจะขายผานตัวแทน

การคาในตางประเทศ  ท้ังนี้ในป 2561 IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมใีนประเทศรอยละ 53 และสงออกรอยละ 47 

ของรายไดสุทธิจากการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีท้ังหมด 

(4) การบริหาร 

   คณะกรรมการบริษัท IRPC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 14 คน เปนผูบริหารจาก 

ปตท. จํานวน 5 คน นอกจากนี้  ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขา ดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึง

กรรมการผูจัดการใหญ 

(5) ผลการดําเนินงานของ IRPC ในป 2559 - ป 2561 เปนดังนี้       

            หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

รายไดจากการขายและบริการ 185,041 214,101 280,551 

รายไดรวม 186,130 216,846 282,751 

คาใชจายรวม (รวมภาษี) /1 176,409 205,492 275,016 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 9,721 11,354 7,735 

             หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

สินทรัพยรวม 172,378 184,544 182,446 

หน้ีสินรวม 91,373 96,894 95,066 

สวนของผูถือหุน 81,005 87,650 87,380 

 /1    รวม รายการภาษีเงินได ป 2559 จํานวน 282 ลานบาท ป 2560 จํานวน 2,181 ลานบาท และป 2561 จํานวน 1,147 ลานบาท 

 /2    กําไร(ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม โดยกําไร(ขาดทุน)สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย

ท่ีไมมีอํานาจควบคุม ป 2559 จํานวน 31 ลานบาท ป 2560 จํานวน 5 ลานบาท และป 2561 จํานวน 34 ลานบาท 

(6)  การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

6.1 โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากโครงการ UHV  

 โครงการสรางมูลคา เพิ่มจากโครงการ UHV ซ่ึงเปนโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํามันหนักจากหอกล่ัน ใหเปน

ผลิตภัณฑมูลคาสูง ประกอบดวยโครงการ Gasoline Maximization และโครงการติดต้ังเครื่องถายเทความรอนจากตัวเรง

ปฏิกิริยา (UHV Catalyst Cooler Project) ความคืบหนาของโครงการ มีดังนี้ 

 โครงการ Gasoline Maximization มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันเบนซินประมาณ 25 ลานลิตรตอ

เดือน เพื่อรองรับความตองการภายในประเทศท่ีเพิ่ม ข้ึนอยางตอเนื่อง โครงการนี้ เริ่มผลิตเชิงพาณิชยในเดือน

พฤศจิกายน 2560 สําหรับป 2561 บริษัทฯ สามารถเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันเบนซินไดมากกวาท่ีวางแผนไว   

(120 ลานลิตรตอเดือน)   

 โครงการติดต้ังเครื่องถายเทความรอนจากตัวเรงปฏิกิริยา (UHV Catalyst Cooler Project) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตโดยใชน้ํามันหนักเปนวัตถุดิบและชวยลดขอจํากัดของอุณหภูมิในเครื่องปฏิรูปตัวเรง

ปฏิกิริยา (Catalyst Regenerator) ปจจุบันโครงการอยูระหวางการดําเนินการกอสราง และคาดวาจะสามารถ

ดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาสท่ี 1 ป 2562 
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6.2  โครงการ EVEREST และ โครงการ EVEREST Forever (E4E) 

 โครงการ Everest มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับศักยภาพขององคกรผนวกกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร ดวย

การนําระบบงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และสรางความแข็งแกรงของสุขภาพองคกร (Organization Health) สําหรับป 

2561 โครงการ Everest สามารถสรางกําไร (กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได : EBIT) ใหกับบริษัทฯ ประมาณ 

7,970 ลานบาท นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ Everest Forever (E4E) ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่องจากโครงการ 

Everest โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาผลกําไรใหเพิ่มข้ึนกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 3,300 ลานบาทตอป 

               6.3  โครงการ IRPC 4.0  

 โครงการ IRPC 4.0 เปนการนําระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใช เพื่อยกระดับประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานขององคกร และพัฒนาการบริการลูกคาสูความเปนดิจิทัลท้ังระบบ ซ่ึงประกอบดวย 5 ดานหลัก ไดแก 

(1) OPS 4.0 : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติในโรงงาน เปน Smart Operation (AI) ควบคุมและวางแผน

ระบบการผลิตดวยปญญาประดิษฐ 

(2) CCM 4.0 : การเพิ่มประสิทธิภาพดานการขายและการตลาด โดยใชระบบดิจิทัล (Customer Centric Digital) 

เพื่อสามารถเขาถึงความตองการลูกคา และตอบสนองไดอยางรวดเร็ว 

(3) ISC 4.0 : การใชเครื่องมือท่ีทันสมัยในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการวางแผนการผลิต โดยวิเคราะหพฤติกรรม

การซ้ือของลูกคาและความพรอมในการสงมอบวัตถุดิบของคูคาในการจัดการหวงโซอุปทาน 

(4) PRO 4.0 : การปรับปรุงระบบจัดซ้ือ เพื่ อลดตนทุน และเวลาในการจัดซ้ือ (Lean Procurement) ลดความ

ซํ้าซอนในกระบวนการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนจัดซ้ือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

(5) ERP 4.0 - การวางโครงสรางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงขององคกรสูระบบ

ดิจิทัล โดยมุงเนนการเปล่ียนแปลงระบบการจัดการขอมูล และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององคกรสูความเปนเลิศ 

2.2.3.4 บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank) 

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank)  จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2552 โดย ปตท. ถือหุ น             

รอยละ 100 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 2,500 ลานบาท (มูลคาหุนละ 100 บาท) มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจ

ใหบริการรับ จัดเก็บและขนถายเคมีภัณฑเหลว  น้ํามัน และกาซสําหรับ ปตท.และบริษัทในกลุม ปตท. โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2552  PTT Tank ไดรับโอนสัญญาจาก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ทําสัญญากับการนิคม

อุตสาหกรรม (กนอ.) ไว จํานวน 2 สัญญา ไดแก สัญญาอนุญาตใหใชพื้นท่ีเพื่อการอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดท่ี 1 

สวนขยาย เนื้อท่ีประมาณ 57.8 ไร เพื่อกอสรางคลังเก็บสินคาเหลว และสัญญารวมดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีกอสรางทา

เทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

PTT Tank ใหบริการทา เทียบเรือ และบริการ รับ-เก็บ-จาย ผลิตภัณฑใหแก ปตท.และบริษัทในกลุม ปตท. 

โดยเริม่ใหบริการในเชิงพาณิชยต้ังแตวันท่ี 21 เมษายน 2554  มีทาเทียบเรือ 2 ทา Maximum Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสามารถ

รองรับผลิตภัณฑผานทาไดสูงสุด 2,000,000 ตันตอป มี Throughput Rate ประมาณ 800,000 ตัน/ป (Utilization 40%)  และมีถัง

เก็บผลิตภัณฑเห ลวท้ังส้ิน 10 ถัง ปจจุบันมี ผลิตภัณฑท่ีใหบริการ ไดแก  Sulfuric Acid, Propylene, Methyl Methacrylate, 

Acrylonitrile, Ammonia, LPG, NGL และ Solvent 
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(1) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท PTT Tank ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 ทาน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 ทาน 

และตัวแทนจากกระทรวงการคลัง 1 ทาน  

(2) ผลการดําเนินงานของ PTT Tank ป 2559 - ป 2561   เปนดังนี้ 

           หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการใหบริการ 977 881 900 

รายไดรวม 1,038 930 964 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 571 558 593 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 467 372 371 

           

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 4,317 4,426 4,770 

หนี้สินรวม 359 228 327 

สวนของผูถือหุน 3,958 4,198 4,443 

* ขอมูลป 2561  เปนขอมูล Unaudited 

(3) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

โครงการ Propylene Tank ขนาด 4 ,000 ตัน เปนความรวมมือระหวางบริษัทในกลุม ปตท. (HMC – PTT 

TANK) เพือ่ใหสามารถจายผลิตภัณฑใหกับลูกคาไดอยางตอเนื่องและลดความเส่ียงในการดําเนินงาน มีปริมาณการใหบริการ

ประมาณ 15,000 ตันตอป  โดยไดเริ่มใหบริการในไตรมาส 4 ป 2561 

 

2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรมของ ปตท. ประกอบดวย สายงานนวัตกรรมและดิจิตอล 

สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ โครงการ EECi โดย 

 2.3.1 สายงานนวัตกรรมและดิจิตอล ประกอบดวย สถาบันนวัตกรรม ดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา โดย

มุงเนนการสรางความแข็งแกรงทางดานเทคโนโลยี และพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยใหเปนผูเช่ียวชาญในแตละสาขา 

รวมถึงการนําดิจิตอลมาตอยอด และพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรม (Digital Transformation) นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนาธุรกิจ

ใหม เพื่อตอบรับกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก (Megetrend) และเตรียมความพรอมในการเขาสูธุรกิจ New S-Curve ตางๆ 

เชน Electricity Value Chain, Robotics & AI เปนตน 

 2.3.2 สายงานวิศวกรรมและบริการโครงการ ประกอบดวย  งานบริหารโครงการดานวิศวกรรมและการกอสราง 

รวมท้ังการจัดการท่ีดิน และการประเมินโครงการท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม สังคมและชุมชน การจัดทําขอกําหนดเพื่อ

สนับสนุนโครงการตางๆ ของ ปตท. ใหดําเนินการไดสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

 2.3.3 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีวังจันทรวัลเลย เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซ่ึงเปน

การสนับสนุนนโยบาย EEC ของภาครัฐ โดยเปนผูวางระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการพัฒนาพื้นท่ีเชิง

พาณิชยในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อรองรับการสรางานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 57 

 2.3.4 บริษัทในเครือ ปตท. สังกัดกลุมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

 ณ 31 ธันวาคม  2561 บริษัทในเครือ ปตท. ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของกลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรมรวมท้ังส้ิน 

6 บริษัท ดังนี้  

1. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) 

2. บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) 

3. บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP) 

4. บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) 

5. บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด (PTTES) 

6. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด (PTT Digital) 

2.3.4.1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)  

  บริษัท GPSC ถูกจัดต้ังข้ึน  จากการควบรวมกิจการระหวาง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) และบริษัท ผลิต

ไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) ภายใตช่ือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ (จํากัด) เพื่อเปน Flagship Company ใน

การดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. ซ่ึงบริษัท GPSC ไดทําการจดทะเบียนการควบรวมและจัดต้ัง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 10 มกราคม  2556 โดยในชวงเริ่มตนมี 4 บริษัทรวมถือหุนตามสัดสวน ดังนี้ ปตท. รอยละ 30.10,  GC 

รอยละ 30.31,  TOP รอยละ 11.88  และ TP รอยละ 27.71 

  ตอมา GPSC ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ในช่ือ “บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่  จํา กัด 

(มหาชน)” เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 และ ไดเขาจดทะเบียนและเริ่มซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยมีพันธกิจหลักในการดูแล ขยายการลงทุนเพิ่มเติมดาน

ธุรกิจไฟฟาท้ังในและตางประเทศ และสนับสนุน Synergy รวมถึง New S Curve ของบริษัทฯ ในกลุม ปตท.  โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม  2561 บริษัท GPSC มีทุนจดทะเบียน 14,983.01 ลานบาท และเปนทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวท้ังหมด 14,983.01 ลาน

บาท โดยสัดสวนผูถือหุนหลังการเขาตลาด ดังนี้  ปตท. รอยละ 22.58,  GC รอยละ 22.73,  TP รอยละ 20.79,  TOP รอยละ 8.91  

และผูถือหุนรายยอย รอยละ 25 

(1) ลักษณะของโครงการ 

ดําเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําปราศจากแรธาตุ) ใหลูกคาอุตสาหกรรม และดําเนินการผลิตไฟฟา

อิสระ (IPP) กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  โดย ณ ส้ินป 2561 GPSC มีกําลังการผลิตไฟฟาติดต้ังตามสัดสวนผู

ถือหุนรวมท้ังส้ินประมาณ 1,955 เมกะวัตต ไอน้ําประมาณ 1,585 ตันตอช่ัวโมง น้ําเย็นประมาณ 12,000 ตัน ความเย็นน้ําเพื่อการ

อุตสาหกรรมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง และโครงการท่ีเก่ียวของกับธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานรวม 

1.642 เมกกะวัตต-ช่ัวโมง 

 (2)  การจัดหาเช้ือเพลิง 

 บริษัท GPSC ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดย ปตท. เปนผู จัดหากาซธรรมชาติใหแก

บริษัท  GPSC ท้ังห มด ซ่ึ งมีสัญ ญ าซ้ือขายกาซธรรมชาติระยะยาว 25 ป ท่ีปริมาณรวม  110-120 ลาน ลูกบาศ กฟุ ตตอวัน 

(MMSCFD) สําหรับสาขาศรีราชา (IPT) และมีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติระยะยาว 15 ป ท่ีปริมาณรวม 90-100 ลานลูกบาศกฟุต

ตอวัน (MMSCFD) สําหรับสาขาระยอง (PTTUT: CUP-1, CUP-2, CUP-3) 
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(3) การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑ GPSC ประกอบดวย 

       สาขาศรีราชา - โรงไฟฟาตามโครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP) จําหนาย

ไฟฟาท่ีผลิตไดท้ังหมด จํานวน 700 MW ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา (PPA) อายุ

สัญญ า 25 ปนั บจาก COD เมื่อวัน ท่ี 15 สิงหาคม 2543 โดยมีขอตกลงท่ี  กฟผ . จะตองชําระคาความ พรอมจายพลังไฟฟ า 

(Availability Payment) ในจํานวนท่ีตกลงกันเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายคงท่ี ภาระหนี้สิน ผลตอบแทน และจายคาพลังงานไฟฟา 

(Energy Payment) ตามสูตรคํานวณท่ีระบุไวตามสัญญา 

        สาขาระยอง - โรงผลิตสาธารณูปการ ผลิตและจําหนายไฟฟา  ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม โดยจําหนายไอน้ํา

ใหกับลูกคาโรงงานปโตรเคมีของกลุม ปตท. ดวยสัญญาระยะยาว 15 ป จํานวน  725 Ton/Hr  และปริมาณสํารอง 268.7 Ton/Hr 

และจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาโรงงานปโตรเคมีของกลุม ปตท. และลูกคา อ่ืนๆ ดวยสัญญาระยะยาว 15 ป จํานวน 250 MW 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการรักษาสมดุลของการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ในกรณีท่ีลูกคาอุตสาหกรรมมีความตองการใชไอน้ํา สูง สงผลให

โรงผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟาใหสูงข้ึน โดยไฟฟาดังกลาวจะจัดจําหนายใหแก กฟผ.ภายใตสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Non-firm สําหรับ CUP-1 ประมาณ 40 MW ต้ังแตกันยายน 2553 และ CUP-2 ประมาณ 

60 MW ต้ังแตมกราคม 2552 

 (4)  การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท GPSC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 มีจํานวน 13 คน โดยเปนผูบริหารจาก ปตท. 3 คน นอกจากนี้ 

ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ  GPSC  รวมถึงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญดวย 

 (5) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท GPSC ป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้ 

                       หนวย : ลานบาท 

งบรวม  ป 2559 ป 2560 ป 2561 

รายไดจากการขายและบริการ1 20,037 19,325  24,235 

รายไดรวม 21,691 21,187  25,798 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 18,819 17,847  21,909 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 2,872  3,340 3,889 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ 2,700  3,175 3,359 

             หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2559 ป 2560 

 

ป 2561 

สินทรัพยรวม 58,028  59,968 64,439 

หนี้สินรวม 19,274  19,594  22,090 

สวนของผูถือหุน 38,754  40,374 42,349 
 หมายเหตุ:  1 ไมรวมรายไดจากสัญญาเชาการเงิน 

(6) ความคืบหนาโครงการตางๆ 

 โครงการท่ีอยูระห วางกอสราง 3 โครงการ และจะเริ่มดํ าเนิน การเชิงพาณิชยในป 2562 ไดแก ศูนยผลิ ต

สาธารณูปการระยองแหงท่ี 4 (CUP-4), โรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี (XPCL) และโรงไฟฟาพลังน้ําน้ําลิก 1 (NL1PC) กําลังผลิตรวม

ตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 392 เมกะวัตต ท่ีจะทยอยรับรูผลประกอบการในป 2562 นอกจากนี้  การเขาซ้ือกิจการบริษัท 
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GLOW ท่ีมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 2,771 เมกะวัตต (ไมรวมโรงไฟฟา SPP1) ท่ีบรรลุขอตกลงการซ้ือหุนใน

ไตรมาส 1 ป 2562  และกลุมโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีมีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 39.5 เมกะวัตต ซ่ึงเปน

โครงการท่ีเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลว และคาดวาจะบรรลุขอตกลงการซ้ือหุนไดภายในชวงไตรมาส 2 ป 2562  และยังมีกําลัง

ผลิตเพิ่มเติมจากสวนตอขยายของศูนยผลิตสาธารณูปการระยองแหงท่ี 3 (CUP-3) อีกจํานวน 15 เมกะวัตต จึงทําใหคาดวาภายใน

ป 2562 GPSC จะมีกําลังผลิตตามสัดสวนการถือหุนท่ีเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยแลวเพิ่ม ข้ึนจํานวน 3,218 เมกะวัตต เปน 4,748 เม

กะวัตต ในป 2562 

 สําหรับป 2563 โรงไฟฟานวนคร (NNEG) สวนตอขยาย จะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย มีกําลังการผลิตไฟฟา 125 

เมกะวัตต ไอน้ํา 30 ตันตอช่ัวโมง และไอน้ําจาก Auxiliary Boiler 30 ตันตอช่ัวโมง เพื่อตอบสนองความตองการใชไฟฟาและ    

ไอน้ําท่ีเพิ่มข้ึนของลูกคาอุตสาหกรรม 

 ท้ังนี้เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัท GPSC ไดพิจารณาอนุมัติให เขาลงทุนในโครงการ Energy 

Recovery Unit โดยการเขาซ้ือหนวยผลิตไฟฟา (Energy Recovery Unit:“ERU”) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด 

(Clean Fuel Project : “CFP”) ของบริษัท TOP  โดยโครงการ ERU เปนหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ําเพื่อปอนใหกับโครงการผลิต

ของโครงการ CFP โดยใชเ ช้ือเพลิงหลักคือกากน้ํามัน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการกล่ันของโครงการ CFP  ท่ีมี

กําลังการผลิตไฟฟาติดต้ังประมาณ 250  เมกกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 175 ตัน/ช่ัวโมง  การเขาพัฒนาโครงการ

ดังกลาวเปนไปตามแนวทางกลยุทธเติบโตพรอมกับกลุม ปตท.  ซ่ึงการลงทุนโครงการ ERU ตองไดรับอนุมัติการเขาลงทุนจาก

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยคาดวาจะสามารถขออนุมัติไดแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ป 2562 และมีกําหนดการ

ดําเนินงานเชิงพาณิชยภายในไตรมาสท่ี 3 ป 2566 

 นอกจากนี้  GPSC อยูระหวางการทบทวนแผนการกอสรางโรงผลิตแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนตนแบบ เพื่อให

สอดคลองกับ Electric Value Chain ของกลุม ปตท. ซ่ึงจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานใน

ภาพรวม ในสวนการลงทุนผานบริษัท 24M Technologies ซ่ึงดําเนินงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อใชในระบบกักเก็บไฟฟา

สํารอง สําหรับภาคอุตสาหกรรม และระบบสายสงไฟฟา เพื่อการเสริมสรางความมั่นคงในระบบจายไฟฟา  ระบบโครงขายไฟฟา 

และผูใชไฟฟานั้น ยังอยูระหวางการทดสอบคุณภาพและศักยภาพในการทําการตลาด  

 

2.3.4.2 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) 

 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)  เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) มีสัดสวนการถือหุนอยูท่ีรอยละ 35 35 และ 30 ตามลําดับ จดทะเบียน

จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2546 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) และลูกคา อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท DCAP มีทุนจดทะเบียน 

1,670 ลานบาท   

(1) ลักษณะของโครงการ 

 โครงการผ ลิตและจําห นา ยไฟ ฟ าและน้ํา เย็น  (District Cooling System and Power Plant) สําห รับท าอากาศยา น     

สุวรรณภูมิของบริษัท DCAP เปนโครงการท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิงในการ

ผลิตกระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนท่ีเหลือมาผลิตไอน้ํา แลวนําไอน้ําท่ีไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟา

เพิ่มเติม สวนไอน้ํา ท่ีเหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ํา เย็น (Chilled Water) เพื่อใชในระบบปรับอากาศ จึงเปนการใช

พลังงานอยางคุมคา และเปนการลดมลภาวะทางอากาศ 

- บริษัท DCAP มีหนวยผลิต Utilities ดังนี้ 

• โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกะวัตต (MW)  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 60 

• หนวยผลิตน้ําเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวมประมาณ 29,440 Refrigerant 

Ton (RT)  

• หนวยผลิตน้ําเย็นแบบใชไฟฟา (Electric Chiller) มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวมประมาณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 

- วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว–ลาดกระบัง เขาสูทา

อากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเม ตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติสูงสุด 25 ลาน ลูกบาศกฟุ ต/วัน 

(MMSCFD) 

(2) การจัดหาเช้ือเพลิง 

        บริษัท DCAP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดย ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก

บริษัท DCAP ท้ังหมด มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติข้ันตํ่าท่ีปริมาณวันละ 7 MMSCFD มีอายุสัญญา 25 ป 

(3) การจัดจําหนาย 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท DCAP ประกอบดวย 

- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวาง

กัน จํานวน 50 MW และจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟาประเภท Non-

Frim จํานวนสูงสุด 65 MW 

- จําหนายน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอน้ําใหกับลูกคารายตางๆ ดังนี้ 

• อาคารผูโดยสารทาอากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB),  อาคาร Airport Information 

Management System (AIMS) มีสัญญาซ้ือขายน้ําเย็นปริมาณรวม 12,500 RT 

• อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายน้ําเย็น 6,600  RT  และไอน้ํา 8.6 ตันตอ

ช่ัวโมง (Ton/hr.) 

• บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด มีสัญญาซ้ือขายน้ําเย็นปริมาณรวม 1,500 RT และไอน้ําประมาณ 2 

Ton/hr.  

• สถานีรถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณน้ําเย็นรวม 700 RT 

(4) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท DCAP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 7 คน เปนผูบริหารจากปตท. 

จํานวน 2 คน นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ดวย 

 (5) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท DCAP ในป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้  

                                หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดรวม 2,626 2,584 2,687 

คาใชจายรวม 2,321 2,303 2,475 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 305 281 212 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 3,725 3,594 3,465 

หนี้สินรวม 1,425 1,074 788 

สวนของผูถือหุน 2,300 2,520 2,677 
    * ขอมูลป 2561  เปนขอมูล Unaudited 
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2.3.4.3 บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP) 

คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติให ปตท.ซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร 

จํากัด (TP) จากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.สผ.อ.) ซ่ึงถืออยูท้ังหมดในสัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคา 2,300 ลานบาท เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2548 โดย ปตท.ไดรับโอน

หุนสามัญของบริษัท TP จากบริษัท ปตท.สผ.อ. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท TP มีทุนท่ีออกและชําระแลว 2,810 ลานบาท   

บริษัท TP เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power 

Producer: SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  

Co-generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต (MW) และผลิตไอน้ํา 216 ตันตอช่ัวโมง (T/hr.) เริ่มดําเนินการ

เชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2541 นอกจากนี้บริษัท TP เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 20.79 ในบริษัท GPSC ซ่ึงเปน

บริษัท Flagship company ในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. (เดิม TP ถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ในบริษัท ผลิตไฟฟา

อิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) ซ่ึงเปนผูผลิตไฟฟา เอกชนรายใหญ (IPP) มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 700 MW โดยตอมา

ภายหลัง IPT ไดควบรวมกับบริษัท PTTUT เปนบริษัท GPSC เมื่อ 10 มกราคม 2556)  

การซ้ือหุนบริษัท TP สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซ่ึงใหความสําคัญกับการลงทุนใน

ธุรกิจกาซธรรมชาติและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนับสนุนให ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจ

ตนน้ํา (Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนหลัก และการเขาลงทุนดังกลาวมีความเส่ียงตํ่า เนื่องจากท้ังบริษัท TP 

และ IPT มีการดําเนินกิจการอยูแลว และมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา อายุสัญญา 25 ป ซ่ึงประกอบดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุม บริษัท TOP  จึงเปนกิจการท่ีมีความมั่นคง 

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 

บริษัท TP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยปตท.เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัท TP ท้ังหมด 

มีสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติท่ีปริมาณ 28 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป นอกจากนี้ โรงไฟฟาของบริษัท 

TP สามารถใชเช้ือเพลิงสํารองคือน้ํามันดีเซลแทนกาซธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคาเช้ือเพลิงตามสัญญา  

       (2) การจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท TP ประกอบดวย 

- จําหนายไฟฟาใหแก กฟผ.จํานวน  41 MW ภายใตสัญญาการซ้ือขายไฟฟาระยะยาว อายุสัญญา 25 ปนับจาก COD 

สวนท่ีเหลือจําหนายใหลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุมบริษัท TOP    

- จําหนายไอน้ํา จํานวนประมาณ 194 T/hr. ใหลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุมบริษัท TOP  

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท TP ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 7 คน โดย เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน  

(4)  การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษัท TP ในป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้     

               หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน/1 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

รายไดรวม 4,269 4,150  4,409 

คาใชจายรวม 3,709 3,644  3,967 

กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 560 506 442  
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         หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน/1 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

สินทรัพยรวม 5,262 5,071  5,117 

หนี้สินรวม 685 675  631 

สวนของผูถือหุน 4,577 4,396  4,486 
         /1 งบเฉพาะบริษัท TP ไมรวมบริษัทในเครือ (บริษัท GPSC) 

2.3.4.4 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) 

 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด  กอต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2547 โดยเปนการรวมทุนระหวาง บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ถือหุนฝายละ 50% ทุนจดทะเบียน 1 ,800 

ลานบาท เพื่อรับผิดชอบการกอสรางและบริหารโครงการศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ โดยมีวัตถุประสงคใหเปนศูนยกลางดาน

พลังงานของประเทศ และวางเปาหมายในการสรางสรรคนวัตกรรมท้ังดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมใหเปนอาคารตนแบบ

ดานการอนุรักษพลังงาน ท่ีสามารถอยูรวมกับส่ิงแวดลอมไดอยางกลมกลืน ยึดมั่นแนวคิดในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ควบคู

กับการสรางสรรคคุณภาพชีวิตท่ีดี ทําใหคน สังคม และส่ิงแวดลอมดํารงอยูและเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน 

 (1)  การใหบริการ   

 1.1) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ ใหบริการพื้นท่ีสํานักงาน ดังนี้ 

        เลขท่ี 555/1 , 555/2 และ 555/3  ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 ติด

กับดานหลังอาคารสํานักงานใหญ ปตท. มีเนื้อท่ีรวม 28.93 ไรโดยเชาท่ีดินจากการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเวลากอสราง

จํานวน 4 ป ต้ังแต 2549 – 2552 และระยะเวลาหาประโยชน จํานวน 30 ป ต้ังแต 2553 – 2582 

• อาคาร A :  เปนอาคารสูง 36 ช้ัน ขนาดพื้นท่ีเชา  88,266 ตร.ม. ใชเปนสํานกังานของบริษัท

ในกลุม ปตท. 

• อาคาร B : เปนอาคารสูง 26 ช้ัน ขนาดพื้นท่ีเชา  42,428 ตร.ม. ใชเปนสํานกังานของบริษัท

ในกลุม ปตท. และกระทรวงพลังงาน 

• อาคาร C : เปนอาคารสูง 8 ช้ัน เช่ือมระหวางอาคาร A และ B สําหรับใชเปนพื้นท่ีใหบริการ

ธุรกิจและนันทนาการเพื่ออํานวยความสะดวก และใหบริการแกหนวยงานและ

สํานักงานตางๆ ท่ีอยูภายในศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอยางครบวงจร เชน 

ธนาคาร รานคา ศูนยอาหาร ศูนยประชุม สถานท่ีออกกําลังกาย (Fitness Center) 

เปนตน 

• อาคารจอดรถ : ขนาด 10 ช้ัน จํานวน 2 อาคาร จอดรถไดประมาณ 2,500 คัน 

• อาคารผลิตน้ําเย็น : ขนาด 3 ช้ัน มีกําลังการผลิตน้ําเย็น 5,400 RT. 

 1.2) การใหบริการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) เปนผูดูแลรักษาอาคารสถานท่ี ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหกับกลุม ปตท. อยางครบวงจร 

 1.3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหบรกิาร Service Apartment “The Encony” ณ พื้นท่ีวังจันทรวัลเลย  จ.ระยอง 

เพื่อใหบริการบุคลากรของสถาบันวิทยสิริเมธี และกลุม ปตท.  

(2) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  มีจํานวน 8 ทาน  เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 4 ทาน และ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารรวมถึงผูจัดการใหญดวย  
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(3) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ EnCo ในป 2559 – ป 2561 เปนดังนี้ 

                                                                                                                              หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 1,640 1,789 1,905 

คาใชจายรวม(รวมภาษี)  1,304 1,416 1,532 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 336 372 373 

           หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 5,740 5,227 5,093 

หนี้สินรวม 3,44 2,640 2,261 

สวนของผูถือหุน 2,299 2,587 2,832 
       * ขอมูลป 2561  เปนขอมูล Unaudited 

2.3.4.5  บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด (PTTES) 

 ปตท. และ บริษัทในกลุม ไดจัดต้ัง บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่  โซลูช่ันส จํากัด (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 

PTTES) เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2554 เพื่อใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม และดําเนินงานดานตางๆ ใหแก บริษัทใน

กลุม ปตท. และลูกคาภายนอก โครงสรางผูถือหุนประกอบดวย  ปตท. ถือหุนรอยละ 40 บริษัท TOP บริษัท GC และ บริษัท IRPC 

ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอยละ 20 

(1)  การใหบริการ  

บริษัทดําเนินธุรกิจในการใหบริการทางเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ดานตางๆใหแกบริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาภายนอก ไดแก  ดานการจัดการพลังงาน  ดานการพัฒนาโครงการ  ดานการจัดการ

ความเส่ียง ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต  และการปรับปรุงความนา เช่ือถือของอุปกรณรวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีและ

ความรูความชํานาญทางดานเทคนิคของกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

(2)  การบริหาร 

คณะกรรมการ   PTTES ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 5 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 2 คน และ 

ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 

(3) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ PTTES ในป 2559 - 2561 เปนดังนี้    

                                                                                                                                                                                           หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559  ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 569 439 450 

รายไดรวม 576 440 453 

คาใชจายรวม(รวมภาษี)  555 428 467 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 21 12 -14 
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         หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 383 484 518 

หนี้สินรวม 142 231 279 

สวนของผูถือหุน 241 253 239 
 * ขอมูลป 2561  เปนขอมูล Unaudited 

2.3.4.6 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จํากัด (PTT Digital) 

ปตท. และ บริษัทในกลุม ไดจัดต้ังบริษัท PTT Digital (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด : PTTICT) 

จัดต้ังข้ึนเมื่อ วันท่ี 7 กรกฎาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสรางความรวมมือและมูลคาเพิ่มภายในกลุมบริษัท ปตท. ดวย

การบริหารจัดการ และลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติการ

รวมกันเปนหนึ่งเดียว โครงสรางผูถือหุนประกอบดวย บริษัท ปตท. บริษัท TOP  บริษัท PTTEP  ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอย

ละ 20 และ บริษัท GC  ถือหุนรอยละ 40 

(1)  การใหบริการ  

บริษัทดําเนินธุรกิจในการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางครบวงจร โดยครอบคลุม

ถึงการออกแบบการพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานท่ีสอดคลองกับความตองการขององคกรธุรกิจ ดวยศักยภาพ การผสาน

ความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเอาใจใสดานบุคลากร การดูแลใหคําปรึกษา เพื่อพัฒนาความเปนมืออาชีพ

ของบุคลากร และการใหบริการอยางเปนระบบ รวมท้ังไดมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ 

(2)  การบริหาร 

คณะกรรมการ  PTT Digital ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มจํีานวน 7 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 3 คน 

และ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารรวมถึงกรรมการผูจัดการดวย 

(3) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PTT Digital ในป 2559 - 2561 เปนดังนี้  

                                                                                                                                                   หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559  ป 2560 ป 2561* 

รายไดจากการขายและบริการ 3,317 3,639 3,805 

รายไดรวม 3,333 3,642 3,811 

คาใชจายรวม(รวมภาษี)  3,020 3,316 3,460 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 313 326 351 

         

    หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2559 ป 2560 ป 2561* 

สินทรัพยรวม 2,885 3,279 3,410 

หนี้สินรวม 1,555 1,702 1,568 

สวนของผูถือหุน 1,330 1,577 1,842 
 * ขอมูลป 2561  เปนขอมูล Unaudited 
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 2.4  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 

การถือหุนของ

บริษัท 

ป 2559 

(ตรวจสอบ) 

ป 2560 

 (ตรวจสอบ) 

ป 2561 

(ตรวจสอบ) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ. ปตท.   367,696.92 21.17 356,916.23 17.45 360,419.76 15.22 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  65.29 10,362.45 0.60 9,527.70 0.47 11,277.30 0.48 

 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 7,343.61 0.42 9,815.40 0.48 12,238.71 0.52 

 บมจ.โกลบอล เพาเวอร  ซินเนอรยี่ (GPSC) 22.58 78.42 0.01 62.24 - 62.56 - 

 บมจ. ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR1/) 100.00 - - - - 21,645.76 0.91 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซฯ   385,481.40   22.20  376,321.57 18.40 405,644.09 17.13 

2. ผลิตภัณฑนํ้ามัน บมจ. ปตท.   550,266.24 31.68 604,353.66 29.55 489,636.41 20.68 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) 65.29 8,650.59 0.50 8,727.69 0.43 10,089.96 0.43 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 117,599.77 6.77 202,561.27 9.91 287,626.36 12.15 

 PTT International Trading London Limited (PTTT 

LDN) 

100.00 - - 31,462.80 1.54 56,813.20 2.40 

 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC3/) 48.18 20,315.68 1.17 25,501.09 1.25 32,993.95 1.39 

 บมจ.ไทยออยล (TOP3/) 48.03 112,309.11 6.46 149,568.69 7.31 167,123.39 7.06 

 บมจ. ไออารพีซี (IRPC3/) 48.05 93,424.70 5.38 100,292.75 4.90 130,874.04 5.53 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL2/) - 7,036.15 0.40 9,104.02 0.45 - - 

 บมจ. ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR1/) 100.00 45,496.69 2.62 45,251.57 2.21 265,059.12 11.19 

 รวมรายไดจากผลิตภัณฑนํ้ามนั   955,098.93   54.98  1,176,823.54 57.55 1,440,216.43 60.83 
 

หมายเหตุ :  * รายไดของปตท. และบริษัทยอย เปนรายไดสุทธิกับบุคคลภายนอก 

1/  ช่ือเดิม: บจ.ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR) 

2/  ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดเร่ิมดําเนินกระบวนการโอนทรัพยสินและหน้ีสิน ตลอดจนหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของไดแก PTTCL และ PTTOM ใหแก PTTOR 

3/  ในระหวางป 2561 ปตท. ไดเปล่ียนสัดสวนการถือหุนใน PTTGC TOP และ IRPC 
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2.4  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ  (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 

การถือหุน

ของบริษัท 

ป 2559 

(ตรวจสอบ) 

ป 2560 

(ตรวจสอบ) 

ป 2561 

(ตรวจสอบ) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท.   20,041.99 1.15 22,486.43 1.10 36,788.07 1.55 

 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC3/) 48.18 110,974.12 6.39 218,118.80 10.67 232,641.11 9.82 

 บมจ.ไทยออยล (TOP3/) 48.03 23,639.62 1.36 26,835.75 1.31 30,368.45 1.28 

 บมจ. ไออารพีซี (IRPC3/) 48.05 48,387.04 2.79 57,607.06 2.82 68,614.71 2.90 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง (PTTPM)  - 71,598.25 4.12 - - - - 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 44,198.35 2.54 59,722.95 2.92 54,941.35 2.32 

 บมจ. ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR1/) 100.00 - - - - 391.05 0.02 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี  318,839.37   18.35  384,770.99 18.82 423,744.74 17.89 

4. ผลิตภัณฑเหมือง บจ.พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส (PTTER) 100.00 15,994.85 0.92 - - - - 

 บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท (PTTGM) 100.00 - - 19,250.09 0.94 20,527.20 0.87 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑเหมอืง   15,994.85   0.92  19,250.09 0.94 20,527.20 0.87 

5. รายไดสาธารณูปโภค บมจ.ปตท.  - - 1.32 - 0.75 - 

 บมจ.ไทยออยล (TOP3/) 48.03 3,316.62 0.19 4,557.83 0.22 4,834.71 0.20 

 บมจ. ไออารพีซี (IRPC3/) 48.05 3,082.00 0.18 2,716.64 0.13 3,179.71 0.13 

 บมจ.โกลบอล เพาเวอร  ซินเนอรยี่ (GPSC) 22.58 10,283.76 0.59 8,884.50 0.43 13,348.58 0.56 

 บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล ( PTT TANK) 100.00 - - - - 49.51 - 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑเหมอืง   16,682.38   0.96  16,160.29 0.78 21,413.26 0.89 

หมายเหตุ :  * รายไดของปตท. และบริษัทยอย เปนรายไดสุทธิกับบุคคลภายนอก 

1/  ช่ือเดิม: บจ.ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR) 

2/  ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดเร่ิมดําเนินกระบวนการโอนทรัพยสินและหน้ีสิน ตลอดจนหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของไดแก PTTCL และ PTTOM ใหแก PTTOR 

                           3/  ในระหวางป 2561 ปตท. ไดเปล่ียนสัดสวนการถือหุนใน PTTGC TOP และ IRPC  
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    2.4  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ  (ตอ) 

 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 

การถือหุน

ของบริษัท 

ป 2559 

(ตรวจสอบ) 

ป 2560 

(ตรวจสอบ) 

ป 2561 

(ตรวจสอบ) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

6. รายไดจากธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.   6,307.00 0.36 7,896.21 0.39 5,009.52 0.21 

 บมจ. ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR1/) 100.00 5,127.76 0.30 5,120.13 0.25 10,905.08 0.46 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL2/) - 338.92 0.02 623.20 0.03 - - 

รวมรายไดจากธุรกิจเสริม   11,773.68   0.68   13,639.54   0.67   15,914.60   0.67  

7. รายไดจากการใหบริการ   บมจ.ปตท.  36.90 - 32.16 - 11.50 - 

 บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  65.29 2,345.22 0.14 2,626.92 0.13 3,481.65 0.15 

 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC3/) 48.18 6,350.31 0.37 1,614.36 0.08 1,682.54 0.07 

 บมจ.ไทยออยล (TOP3/) 48.03 427.37 0.02 387.95 0.02 236.04 0.01 

 บมจ. ไออารพีซี (IRPC3/) 48.05 591.68 0.03 543.36 0.03 574.57 0.02 

 บมจ. ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR1/) 100.00 493.11 0.03 464.30 0.02 492.05 0.02 

 บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน (PTT DIGITAL) 20.00 50.33 - 84.31 - 189.47 0.01 

 บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล ( PTT TANK) 100.00 756.29 0.04 727.46 0.04 643.85 0.03 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส (PTTPL) - 126.93 0.01 - - - - 

 บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส  (PTTES) 40.00 46.29 - 14.94 - 28.68 - 

 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (EnCo) 50.00 291.17 0.02 282.13 0.01 261.68 0.01 

 บจ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ (BSA ) 25.00 118.63 0.01 114.39 0.01 130.29 0.01 

 PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM2/) - 8.87 - 6.28 - - - 

รวมรายไดจากการใหบริการ   11,643.10   0.67   6,898.56   0.34  7,732.32   0.33  

   หมายเหตุ :  * รายไดของปตท. และบริษัทยอย เปนรายไดสุทธิกับบุคคลภายนอก 

    1/  ชื่อเดิม: บจ.ปตท. น้ํามันและการคาปลกี (PTTOR) 

2/  ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดเริ่มดาํเนินกระบวนการโอนทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจนหุนของบรษิัทที่เกีย่วของไดแก PTTCL และ PTTOM ใหแก PTTOR 

3/  ในระหวางป 2561 ปตท. ไดเปลี่ยนสัดสวนการถอืหุนใน PTTGC TOP และ IRPC     
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2.4  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ  (ตอ) 
  

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 

การถอืหุน

ของบริษัท 

ป 2559 

(ตรวจสอบ) 

ป 2560 

(ตรวจสอบ) 

ป 2561 

(ตรวจสอบ) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

8. ผลิตภัณฑอื่น  ๆ บมจ. ปตท.  137.87 0.01 146.15 0.01 93.43 - 

 บจ.บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ (BSA ) 25.00 4.71 - 5.58 - 4.90 - 

 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC3/) 48.18 134.70 0.01 - - - - 

 บมจ.โกลบอล เพาเวอร  ซินเนอรยี่ (GPSC) 22.58 - - 591.73 0.03 4.58 - 

 บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน (PTT DIGITAL) 20.00 11.30 - - - - - 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 2,937.85 0.17 988.45 0.05 744.39 0.03 

 บมจ. ไออารพีซี (IRPC3/) 38.51 105.90 - 125.49 0.01 114.98 - 

 PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM2/) - - - 0.09 - - - 

รวมรายไดจากการใหบริการ  3,332.33 0.19 1,857.49 0.10 962.28 0.03 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ  1,718,846.04   98.95 1,995,722.07 97.60 2,336,154.92 98.64 

9. อื่น  ๆ         

   9.1 รายไดอื่น  ๆ   9,682.65 0.56 28,268.51 1.38 16,935.10 0.72 

   9.2 กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  4,472.68 0.25 13,650.64 0.66 6,353.51 0.28 

รวมรายไดอ่ืน  14,155.33 0.81 41,919.15 2.04 23,288.61 1.00 

10. สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคาและบริษัทรวม   4,143.21   0.24  7,310.42   0.36  8,515.02   0.36  

รวมรายได   1,737,144.58   100.00 2,044,951.64   100.00  2,367,958.55   100.00  

              หมายเหตุ : * รายไดของปตท. และบริษัทยอย เปนรายไดสุทธิกับบุคคลภายนอก 

1/  ช่ือเดิม: บจ.ปตท. นํ้ามันและการคาปลีก (PTTOR) 

2/  ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดเร่ิมดําเนินกระบวนการโอนทรัพยสินและหน้ีสิน ตลอดจนหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของไดแก PTTCL และ PTTOM ใหแก PTTOR 

3/  ในระหวางป 2561 ปตท. ไดเปล่ียนสัดสวนการถือหุนใน PTTGC TOP และ IRPC
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2.5  ภาวะอุตสาหกรรม        

2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจสํารวจและผลิตและกาซธรรมชาติ  

2.5.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบัน  

 ณ ส้ินป 2560 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย รวมท้ังสวนของพื้นท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย เปนดังนี้ 

ปริมาณสํารองปโตรเลยีม 
กาซธรรมชาติ  

(พันลานลูกบาศกฟุต : bcf) 

นํ้ามันดิบ 
(ลานบารเรล : 

MMbbl) 

กาซธรรมชาติเหลว (Condensate) 
(ลานบารเรล : MMbbl) 

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 

(Proved Reserves) 
6,410.12 156.40 166.10 

ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ 

(Probable Reserves) 
4,640.27 119.76 153.17 

ปริมาณสํารองที่นาจะพบ 

(Possible Reserves) 
2,338.59 89.71 92.97 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ปรับปรุงเม่ือ : วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 (www.dmf.go.th) 

การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีผูดําเนินการรายใหญๆ (Operator) เชน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด บริษัท เฮสส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซพลอเรช่ัน จํากัด เปนตน ในป 2561 มีปริมาณการ

ผลิตกาซธรรมชาติในประเทศเฉล่ีย 3,527 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 3 น้ํามันดิบ 129,201 บารเรล

ตอวัน ลดลงจากปกอนรอยละ 9 และกาซธรรมชาติเหลว 99,011 บารเรลตอวัน เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ  0.4 

ปริมาณการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยสําหรับป 2549 –ป 2561 เปนดังนี้ 

ป 
กาซธรรมชาติ  

(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 

นํ้ามันดิบ  

(บารเรลตอวัน) 

กาซธรรมชาติเหลว 

(Condensate) 

(บารเรลตอวัน) 

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 3,620 141,248 98,573 

2561 3,527 129,201 99,011 

ท่ีมา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th)    

http://www.dmf.go.th/
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                สําหรับระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปจจุบันการลงทุนและการดําเนินการ 

สวนใหญ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท. แลว ยังมีบริษัทอ่ืนท่ีดําเนินกิจการระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ ตัวอยางเชน 

บริษัท PTT NGD ซ่ึ งเปนบริษัทรวมทุน ระหวาง ปตท. กับ International Power S.A. แห งประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุน

ลดาวัลย จํากัด ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอยเพื่อขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขต

อุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปจจุบันกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายใต

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในสวนของกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแล  

2.5.1.2 ความตองการใชกาซธรรมชาติในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต  

ในป 2561 การจัดหากาซธรรมชาติเฉล่ีย 4,708 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ท่ีคาความรอน 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต) (คิด

เปนสัดสวนการจัดหาจากแหลงในประเทศและตางประเทศรอยละ 70 และ 30 ตามลําดับ) ปริมาณการจัดหากาซธรรมชาติของป 

2561 ลดลง 12 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนลดลงรอยละ 0.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา สําหรับการจําหนาย

กาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 4,710 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลง 6 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนลดลงรอยละ 0.13 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ท้ังนี้ภาพรวมของการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติท่ีลดลง เนื่องจากมีความตองการใช

กาซฯในการผลิตไฟฟาท่ีลดลง เนื่องจากมีการนํา เช้ือเพลิงทางเลือกอ่ืนเขามาใชทดแทนมากข้ึน  ถึงแมวาจะมีโรงไฟฟาใหมท่ีใช

กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนในป 2561 ก็ตาม  

ท้ังนี้ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2561 ใหกับลูกคากลุมตางๆ มีดังนี้ 

• ภาคไฟฟา 

ปริมาณการจําหนายเฉล่ีย 2,698 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของปริมาณจําหนายท้ังหมด 

ประกอบดวยการจําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉล่ีย 737 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ผูผลิตไฟฟา

อิสระ เฉล่ีย 739 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ผูผลิตไฟฟารายเล็ก เฉล่ีย 1,222 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยการจําหนายกาซธรรมชาติใน

ภาคไฟฟาลดลงจาก ป 2560 ประมาณ 36 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนลดลงรอยละ 1.3 จากการท่ีมีความตองการใชกาซฯ

ในการผลิตไฟฟาลดลงตามท่ีกลาวมา 

• ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจําหนายเฉล่ีย 760 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของปริมาณจําหนายท้ังหมด 

เพิ่มข้ึนจากปริมาณจําหนายของป 2560 ประมาณ 33 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 5 โดยปริมาณจําหนายกาซ

ธรรมชาติท่ีเพิ่ม ข้ึนนั้น เปนผลจากการขยายการลงทุนในโครงการระบบจําหนายกาซธรรมชาติสวนขยาย ไปยังบริษัทลูกคาท่ีใช

กาซธรรมชาติ  ท้ังในสวนของลูกคาภาคอุตสาหกรรม ลูกคาภาคผลิตไฟฟาใชเอง และ ลูกคาภาคพาณิชย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ปตท. มีจํานวนลูกคาอุตสาหกรรมท้ังส้ิน 362 รายสัญญา 

• ภาคขนสง 

 ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติใหภาคขนสง หรือ NGV ในป 2561 มีปริมาณเฉล่ีย 237 ลานลูกบาศกฟุตตอ

วัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของปริมาณจําหนายท้ังหมด โดยลดลงจากปท่ีผานมา 22 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือคิดเปนลดลง

รอยละ 8 โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการแขงขันไดของราคา NGV เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันเบนซินและดีเซล
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ยังคงลดลง ขณะท่ีภาครัฐมีนโยบายลอยตัวราคา NGV และปรับเพิ่มคาคุณภาพกาซฯ สงผลใหราคาขายกาซฯในภาคขนสงมีระดับ

ราคาท่ีสูงข้ึน จึงทําใหผูบริโภคกลับไปใชน้ํามันเบนซินและดีเซลมากข้ึน 

• โรงแยกกาซธรรมชาติ 

การใชกาซธรรมชาติเพื่อผลิตผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 1,015 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 22 ของปริมาณการจําหนายรวมท้ังหมด โดยเพิ่ม ข้ึนจากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 19 ลานลูกบาศกฟุตตอ

วัน หรือคิดเปนเพิ่มข้ึนรอยละ 2  ท้ังนี้ เนื่องจากต้ังแตเดือนตุลาคม 2560  มีการเพิ่มความสามารถในการผลิตของโรงแยกกาซ

ธรรมชาติหนวยท่ี 6 ใหผลิตไดเพิ่มข้ึนอีก 40 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  และในป 2561 โรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยท่ี 5 ใหผลิตได

เพิ่มข้ึน 10 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแตไตรมาส 2 ของป 2561  ซ่ึงชวยใหโรงแยกกาซธรรมชาติจําหนายผลิตภัณฑไดเพิ่มข้ึนดวย  

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหวางป 2552 – ป 2561 

                                   หนวย : ลานหนวย 
 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1. พล ังนํ้า 6,966 5,347 7,935 8,431 5,412 5,164 3,761 3,543 4,687 8,689 

2. กาซธรรมชาติ 106,343 118,438 108,261 119,368 119,218 120,314 128,525 126,150 121,044 115,338 

3. นํ้ามันเตาและดีเซล  494 600 1,331 1,364 1,417 1,668 922 492 332 173 

4. ถานหิน 29,808 29,764 31,712 34,583 35,352 37,572 34,582 37,107 35,732 36,366 

5. กระแสไฟฟานําเขา  2,451 7,254 10,774 10,527 12,572 12,260 14,414 19,825 24,427 24,739 

Renewable energy และอื่นๆ 2,296 3,426 4,077 5,211 7,234 9,046 9,985 12,450 14,846 16,903 

รวม 148,358  164,829  164,090  179,484  181,205  186,024  192,189  199,567  201,068  202,208 

อัตราการขยายตัว  (รอยละ) 0.1 11.1 -0.4 9.4 1.0 2.7 3.3 3.8 0.8  0.6 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th)  

สําหรับแนวโนมความตองการใชกาซธรรมชาติในอนาคตนั้น กระทรวงพลังงานไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการ

กาซธรรมชาติระยะยาว พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน Gas Plan 2015) ซ่ึง เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2558  ครม. มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. 

เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2558  ท่ีเห็นชอบใหกระทรวงพลังงานดําเนินการตาม แผน Gas Plan 2015 โดยสําหรับแผน Gas Plan 2015 

ในกรณีฐาน (Base case) ตามท่ี ครม. เห็นชอบนั้น กระทรวงพลังงานมีแผนลดการใชกาซธรรมชาติสําหรับผลิตไฟฟาลง โดยในป 

2579 ประเมินไววาจะมีสัดสวนของการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงเหลือประมาณรอยละ 37 (ปริมาณความตองการ

ใชกาซธรรมชาติสอดคลองกับแผน PDP 2015) ตอมา เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 กพช. มีมติเห็นชอบใหปรับเปล่ียนการ

ประมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ ของแผน Gas Plan 2015 จากกรณีฐาน (Base Case) เปนกรณีฐานใหม (New Base Case) 

ซ่ึงตอมา เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559  ท่ีประชุม กพช. มีมติรับทราบการปรับประมาณความตองการใชกาซธรรมชาติเปนกรณีฐาน

ใหม ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 (New Base Case Rev#2) เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณและแนวโนมความตองการใชกาซธรรมชาติใน

ประเทศ โดยความตองการกาซธรรมชาติในระยะยาวจะปรับเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากโครงการโรงไฟฟาถานหินตามแผน PDP 2015 

ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดตามกําหนดเวลา รวมถึงการดําเนินการตามแผน AEDP และแผน EEP นั้นยังมีแนวโนมท่ี

อาจจะไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท้ังหมด จากสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป ภาครัฐจึงไดพิจารณาหาแนวทางผลิต

ไฟฟาทดแทนสวนท่ีไมเปนไปตามแผน PDP 2015 โดยมีปจจัยในการพิจารณาในหลายมิติประกอบกัน ไมวาจะเปนในดานความ

มั่นคงในการจัดหาเช้ือเพลิง ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานในการรองรับการจัดหาและจัดสงเช้ือเพลิง ตนทุนของเช้ือเพลิงซ่ึง

จะเปนพลังงานต้ังตนสําหรับผลิตไฟฟาท่ีจะไมสงผลใหตนทุนการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงข้ึนจนกระทบตอความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศและกระทบตอภาคประชาชน การยอมรับของประชาชน รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสภาวะแวดลอม  พบวาใน

ปจจุบันกาซธรรมชาติจะเปนเช้ือเพลิงสําหรับผลิตไฟฟา ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากท่ีประเทศมีโครงสรางพื้นฐานท่ีมีความพรอม 

http://www.nepo.go.th/
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โครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติสําหรับสงเช้ือเพลิงไปยังโรงไฟฟา ท่ีสําคัญ ประชาชนใหการยอมรับมากกวาโรงไฟฟาถาน

หิน รวมถึงเปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาดสงผลกระทบตอชุมชนและสภาวะแวดลอมตํ่า ประกอบกับในชวงปลายป 2558  เกิดวิกฤตการณ

ราคาน้ํามันโลกตกตํ่า ซ่ึงสงผลใหราคากาซธรรมชาติท้ังในประเทศและในตลาดโลกมีราคาลดลงจนอยูในระดับท่ีสามารถแขงขัน

ไดกับการผลิตไฟฟาโดยใชถานหิน ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงไดปรับการคาดการณใหม โดยคาดวาจะมีความตองการใชกาซ

ธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึนในการนํามาใชผลิตไฟฟา  เพื่อทดแทนสวนท่ีไมเปนไปตามแผน สงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติตาม

แผน Gas Plan 2015 ในกรณีฐาน ท่ีเดิมคาดการณวาชวงทายแผน (ป 2579) จะมีความตองการใชกาซธรรมชาติอยูท่ีประมาณ 

4,344 ลานลูกบาศกฟุตตอวัด ปรับเพิ่มข้ึนเปน 5,062 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามกรณีฐานใหม ปรับปรุง ครั้งท่ี 2  

ในป 2561 กระทรวงพลังงานไดติดตามสถานการณความตองการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศอยางใกลชิด 

โดยไดดําเนินการปรับปรุงแผน PDP 2015 และจัดทําใหมเปนแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 

(PDP 2018) ซ่ึง เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 ท่ีประชุม กพช. ไดมีมติเห็นชอบ PDP 2018 (โดยในปจจุบันอยูระหวางกระบวนการ

นําเสนอ ครม.)   แผน PDP 2018 ไดมีการปรับเปล่ียนไปจาก PDP 2015 ในหลายสวนดวยกัน โดยไดปรับเพิ่มใหภาคเอกชนเขา

มามีบทบาทในการผลิตไฟฟาขายเขาระบบเพิ่มมากข้ึน สงผลทําใหสัดสวนการผลิตไฟฟา ของ กฟผ. ลดลง และไดมีปรับสัดสวน

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  (Fuel mix) ใหม โดยปรับลดการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินและโรงไฟฟานิวเคลียร และเพิ่ม

สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาแทน จากสาเหตุท่ีกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาดกวา ประกอบกับกระทรวง

พลังงานไดประเมินแนวโนมราคา LNG ในระยะยาวและคาดวาราคา LNG จะลดตํ่าลงในอนาคต  จากความตองการใชกาซ

ธรรมชาติตามแผน PDP 2018 ดังกลาว   ปตท. จึงไดดําเนินการประเมินความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศในภาพรวม   

สําหรับความตองการใชกาซธรรมชาติในระยะยาวของภาคผลิตไฟฟาจะปรับสูงข้ึนจากแผนเดิม (PDP 2015)  จากการนํากาซ

ธรรมชาติไปใชผลิตไฟฟาทดแทนถานหิน โรงไฟฟานิวเคลียร และ การรับซ้ือไฟฟาจากตางประเทศ  ในสวนความตองการใช

กาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและภาคปโตรเคมีนั้น คาดวาความตองการใชจะปรับเพิ่ม ข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ   สําหรับสวนของภาคขนสง (NGV) ในระยะยาว คาดวาจะมีความตองการลดลง จากการ

ประมาณการระยะยาวของราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศไววาจะปรับข้ึนถึงแมจะอยูในระดับท่ีไมสูงมากนัก ประกอบกับใน

ระยะยาวรถยนต EV (Electric Vehicle) จะไดรับความนิยมใชมากข้ึน สงผลใหในภาพรวมคาดวาผูใชรถจะมีความตองการใชกาซ

ธรรมชาติในภาคขนสงลดลง 

2.5.1.3 การปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงาน      

รัฐบาลมีนโยบายใหมีการปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม โดยแยกงานนโยบายงานกํากับดูแล

การประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ใหการกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมท้ังกิจการ

ไฟฟาและกาซธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และใหมีการจัดต้ังองคกรกํากับดูแลอิสระ คือ คณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน เพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศ โดยมีหนาท่ีปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ และคุมครอง

ผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

(พระราชบัญญัติฯ) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 

เปนตนไป 

2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน    

2.5.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน   

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงกล่ันน้ํามันรวมท้ังส้ิน 6 แหง มีกําลังการกล่ันน้ํามันรวมกันท้ังส้ินประมาณ 1,232,000 

บารเรลตอวัน (รวมกําลังการผลิตของหนวยกล่ันแยกคอนเดนเสทของ GC จํานวน 135,000 บารเรลตอวัน) โดยป 2561 โรงกล่ัน
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น้ํามันมีการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมจริงรวมกันจํานวน 1,097,437 บารเรลตอวัน (โดยไดรวมการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจาก

โรงแยกกาซฯ และโรงงานปโตรเคมีแลว) 

ประเทศไทยผลิตน้ํามันสําเร็จรูปแยกเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปชนิดตางๆ ดังนี้ 

          หนวย : บารเรลตอวัน 

ประเภทผลิตภณัฑ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

นํ้ามันเบนซิน 156,424 163,130 174,785 

นํ้ามันดีเซล 441,504 463,578 476,759 

นํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 120,618 128,111 140,177 

นํ้ามันเตา 97,044 100,974 102,732 

นํ้ามันกาด 38,082 33,845 36,818 

กาซปโตรเลียมเหลว 152,120 162,798 166,166 

รวม 1,005,792 1,052,436 1,097,437 

   ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

การขนสงน้ํามันดิบในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดท้ังทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนสง ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ

ท่ีต้ังของโรงกล่ันน้ํามัน การขนสงน้ํามันดิบจากตางประเทศจะใชเรือขนสงตามทา เทียบเรือตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลของ

ประเทศ ขณะท่ีการขนสงน้ํามันดิบในประเทศสวนใหญจะขนสงโดยทางรถไฟ โดยท่ีน้ํามันดิบจะถูกขนสงไปยังโรงกล่ันน้ํามัน

ท้ัง 6 แหงเพื่อกล่ันเปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจะถูกขนสงโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนสง และ

ทอสงน้ํามัน ปจจุบันการขนสงน้ํามันทางทอสงน้ํามันแมจะเพิ่มสูงข้ึน แตก็ยังมีปริมาณการใชไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ขนสงโดยรถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจากทอขนสงน้ํามันไมไดมีการเช่ือมตอกับโรงกล่ันน้ํามันทุกแหง โรงกล่ันน้ํามันสวนใหญ

ต้ังอยูท่ีภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีมีความตองการใชน้ํามันสูงกวาภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

2.5.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน 

ประเทศไทยมีผูคาน้ํามันท่ีจดทะเบียนเปนผูคาน้ํามันเช้ือเพลิงตามมาตรา 7 รวม 46 ราย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561) ในป 2561 มีปริมาณความตองการใชน้ํามันท้ังประเทศ 52,957 ลานลิตร เพิ่ม ข้ึนจากปกอนรอยละ 4.5 โดยผลิตภัณฑ

เช้ือเพลิงท่ีมีสัดสวนการใชมากท่ีสุดคือ น้ํามันดีเซล รองลงมาไดแก น้ํามันเบนซิน กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน 

และน้ํามันเตา ตามลําดับ 

การจําหนายน้ํามันในประเทศไทยเปนตลาดเสรี มีการแขงขันอยางตอเนื่องตามกลไกตลาดท้ังดานราคา การ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ การบริหารตนทุนในหวงโซอุปทาน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหมเพื่อเพิ่ม

รายได ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมบางสวนมีการเปล่ียนไปใชพลังงานอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวาน้ํามัน เชน กาซธรรมชาติ และถานหิน 

เปนตน แตความตองการใชน้ํามันของประเทศในภาพรวมยังมีการเติบโตดังท่ีกลาวไปแลว 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณการใชน้ํามันของประเทศป 2559 - 2561 

                    หนวย : ลานลิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน  

/1   ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวทีน่ําไปใชเปนวัตถุดบิในอตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 
โครงสรางราคาน้ํามัน  

โครงสรางราคาน้ํามันประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขาย

สงหนาโรงกล่ัน ประกอบดวย ราคา ณ โรงกล่ัน ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง กองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคา เพิ่ม และในสวนของราคาขายปลีก ประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน คาการตลาด และ

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

จากการท่ีประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในรูปของน้ํามันดิบเปนสวนใหญ และน้ํามัน

สําเร็จรูปบางสวน ประกอบกับการคาน้ํามันเปนไปอยางเสรี ดังนั้น การกําหนดราคาน้ํามัน ณ โรงกล่ันจึงอางอิงกับราคาน้ํามัน

สําเร็จรูปในตลาดโลกตามหลักการเทียบเทาการนําเขา  (Import Parity) ซ่ึงภาครัฐเปนผู กําหนดหลักการดังกลาว  นอกจากนี้ยัง

ข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือคา เงินบาท) ซ่ึงสงผลโดยตรงตอการคํานวณตนทุนตามหลักการ

เทียบเทาการนําเขา 

ในสวนของภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล ภาษีมูลคา เพิ่ม กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง และกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน ภาครัฐเปนผูกําหนดอัตราการจัดเก็บซ่ึงแตกตางกันไปสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงแตละชนิด และถือเปนความ

รับผิดชอบของผูผลิตในการนําสงภาษี และกองทุนตางๆ ท่ีเก่ียวของใหกับภาครัฐตามอัตราท่ีกําหนด  

 จากการท่ีราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกมีความเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาด ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนด

อัตราการจัดเก็บตางกันสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงแตละชนิด สงผลใหมีการปรับราคาขายปลีกน้ํามันอยางตอเนื่อง โครงสรางราคา

น้ํามัน ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามตารางท่ี 2 

 

 

 

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

กาซปโตรเลียมเหลว /1 7,735 7,607 8,686 

น้ํามันเบนซิน 10,608 10,972 11,373 

น้ํามนักาด 10 9 8 

น้ํามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน 6,468 6,743 7,095 

น้ํามันดีเซล 22,663 23,265 23,603 

น้ํามันเตา 2,257 2,103 2,192 

รวม 49,741 50,699 52,957 
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ตารางท่ี 2 โครงสรางราคาน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

                                หนวย : บาท/ลิตร 

  เบนซิน 95 
แกสโซฮอล 

91 อี 10 

แกสโซฮอล 

95 อี 10 

แกสโซฮอล 

95 อี 20 

แกสโซฮอล 

95 อี 85 
ดีเซลหมุนเร็ว 

ราคา ณ โรงกลั่น 12.0809 12.6781 13.0915 14.2144 20.5027 13.9900 

ภาษีสรรพสามิต 6.5000 5.8500 5.8500 5.2000 0.9750 5.9800 

ภาษีเทศบาล  0.6500 0.5850 0.5850 0.5200 0.0975 0.5980 

กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง  8.0800 2.1200 2.1200 -0.7800 -6.3800 0.2000 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 

ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน 27.4109 21.3331 21.7465 19.2544 15.2952 20.8680 

ภาษีมูลคาเพิ่ม  1.9188 1.4933 1.5223 1.3478 1.0707 1.4608 

ราคาขายสงหนาโรงกลั่นรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 29.3297 22.8264 23.2688 20.6022 16.3659 22.3288 

คาการตลาด 3.5798 2.4800 2.3189 1.9979 2.4057 2.3002 

ภาษีมูลคาเพิ่ม  0.2506 0.1736 0.1623 0.1399 0.1684 0.1610 

ราคาขายปลีก 33.16 25.48 25.75 22.74 18.94 24.79 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

หมายเหตุ :       - ราคา ณ โรงกลัน่ อางอิงราคาน้ํามันสําเรจ็รูปในตลาดโลกตามหลกัการเทยีบเทาการนาํเขา 

                    - ภาษีและกองทุน ภาครัฐเปนผูกําหนด         

 

2.5.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว   

 ใน ป 2561 ประเทศไ ทย มี ความ ตอ งกา รใช กา ซป โตรเลี ยม เหล ว (LPG) เพิ่ ม ม ากข้ึน ใน ภ าคครั วเรือ น แล ะ

ภาคอุตสาหกรรมยังเติบโตอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีภาคขนสงมีความตองการใชปโตรเลียมลดลง เนื่องจากราคาน้ํามันปรับตัว

ลดลงทําใหผูบริโภคหันหลับมาใชน้ํามันแทน LPG (Product switching)  

 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหลดกรอบราคาสําหรับการ

แขงขันของกาซ LPG ในกลุมโรงแยกกาซธรรมชาติจาก 0.67 บาทตอกิโลกรัม (20 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน) เปน 0.03 บาทตอ

กิโลกรัม (1 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน) โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 

 ในสวนของราคาอางอิง จากการท่ี กบง. เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหประกาศใชราคาอางอิงดวยราคา LPG 

Cargo จากขอมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf ) ของ Platts เฉล่ียรายสัปดาหนั้น ตอมาเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 การประชุม 

กบง. ไดเห็น ชอบปรับห ลักเกณฑราคานํา เขาและราคากาซ LPG ณ โรงกล่ัน จากเดิมท่ีเปล่ียนแปลงเปนรายสัปดาห  เป น

เปล่ียนแปลงทุกสองสัปดาหแทน โดยใชคาเฉล่ียยอนหลังสองสัปดาหกอนหนาในการคํานวณคา ท่ีจะใชในสองสัปดาหถัดไป 

ท้ังนี้มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป เพื่อใหตลาดไมมีความผันผวนมากโดยยังคงสามารถสะทอน

ภาวะการซ้ือขายในตลาดจร (Spot Market)  

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว 

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลวประกอบดวย 2 สวน คือ 

(1)   ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน ประกอบดวย 

 -  ราคา ณ โรงกล่ัน  

 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง และภาษีมูลคาเพิ่ม 
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(2)   ราคาขายปลีก ประกอบดวย 

 -  ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน 

 -      คาการตลาด และภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

ตารางท่ี 3 โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
             

 
บาท/กิโลกรัม 

ราคา ณ โรงกลั่น 15.3776 

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 

ภาษีเทศบาล 0.2170 

กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง  -0.5851 

ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน 17.1795 

ภาษีมูลคาเพิ่ม  1.2026 

ราคาขายสงหนาโรงกลั่นรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 18.3821 

คาการตลาด 3.2566  

ภาษีมูลคาเพิ่ม  0.2280  

ราคาขายปลีก 21.87  

 

 

2.5.3    ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคม ี  

2.5.3.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงไดเปน 3 ข้ัน ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน : เปนการนํากาซปโตรเลียม อันไดแก กาซอีเทนและกาซโพรเพน หรือผลิตภัณฑใน

รูปของน้ํามัน อันไดแก แนฟทา มาแปรสภาพเปนสารโอเลฟนส (กาซเอทิลีนและกาซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท

มาแปรสภาพเปนสารอะโรเมติกส (เบนซีน โทลูอีน  และไซลีน) โดยผานกระบวนการกล่ัน แยก ทําใหแตกตัว และ

แปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง : เปนการนําผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนไปผานกระบวนการ

ต างๆ จน ไ ด เป น ผ ลิ ตภั ณ ฑ ป โ ตรเคมี ข้ัน กล า ง เช น  ส ไ ตรีน โ ม โ น เม อ ร  ไ วนิ ล คล อ ไ ร ด โ ม โ น เม อ ร  

เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ ์  ฟนอล และอะซีโตน เปนตน 

(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ัน ปลาย : เปน การนํ าผลิตภัณฑ ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ัน กลางไปผาน

กระบวนการตางๆ จนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันปลายในรูปของเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ  เชน โพลิเอทิลีน  

โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด โพลิสไตรีน หรือวัตถุสังเคราะหตางๆ ซ่ึงจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบพื้นฐานใน

การผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ เชน  อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม

ช้ินสวนรถยนต และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน 

2.5.3.2 สถานการณปโตรเคมีของประเทศไทย 

ในป 2561 การผลิตปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย ขยายตัวรอยละ 6.2 เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมาท่ีขยายตัวรอยละ 4.1 

โดยความตองการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีขยายตัวรอยละ 19.8 เพิ่ม ข้ึนจากปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 6 .0 ในขณะท่ีการนําเขา

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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ผลิตภัณฑปโตรเคมีหดตัวลงจากปกอนท่ีหดตัวรอยละ 0.4 เปนหดตัวรอยละ 12 .1 รวมถึงการบริโภคท่ีหดตัวลดลงรอยละ 1.0 

ลดลงจากปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 2.8 เนื่องจากความผันผวนของระดับราคาน้ํามันดิบ ซ่ึงในภาพรวมปรับตัวในทิศทางขาลง 

หากพิจารณาสัดสวนของการสงออกเปรียบเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีในแตละข้ันของประเทศแลว พบวา 

ประเทศสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตน ข้ันกลางและข้ันปลาย รอยละ 19  27 และ 64 ของการผลิตในแตละข้ัน ตามลําดับ ซ่ึง

การสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนเพิ่มข้ึนเล็กนอยรอยละ 4 และการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันปลายเพิ่มข้ึนรอยละ 6  

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย 

หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

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 
2560 22,688 1,534 17,179 7,041 
25611\ 24,095 1,348 17,011 8,437 

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
หมายเหตุ : 1\ Preliminary data 

 
 

2.5.4 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

2.5.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย 

ปจจุบันประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟฟ าติดต้ังในระบบ 54 ,617 เมกะวัตต โดยมีปริมาณการใชพ ลังงาน ไฟฟ า 

(Electrical power demand) ณ เดือนกันยายน ป 2561 อยูท่ี 166,309 กิกะวัตต-ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันในป 2560 รอยละ 

2.2 ตอป ความตองการใชไฟฟา เพิ่มข้ึนมาจากการขยายตัวของสาขาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจทองเท่ียว ขณะท่ีมี

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)  ในป 2561 อยู ท่ีรอยละ 4 ตอป  โดยความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของ

ประเทศในป 2561 อยูท่ี 34,317 เมกะวัตต เกิดเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 เพิ่มข้ึนจากป 2560 รอยละ 0.6 ขณะท่ีความตองการพลัง

ไฟฟาสูงสุดของระบบการไฟฟาในป 2561 อยูท่ี 29,968 เมกะวัตต ลดลงจากป 2560 รอยละ 1.1 สะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มข้ึนการ

ใชพลังงานไฟฟานอกระบบการไฟฟา เชน การผลิตไฟฟาเพื่อใชเองในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม การติดต้ังระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา เปนตน ซ่ึงการเปล่ียนรูปแบบการใชพลังงานดังกลาว จะเริ่มสงผลตอตลาดและเปล่ียนแปลง

รูปแบบการแขงขันของธุรกิจไฟฟาในอนาคตอันใกล 

 แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศ (Thailand Power Development Plan : PDP) จะมีการทบทวนเปนระยะๆ หรือ

ทุก 5 ป เพื่อพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอการวางแผนกําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ เชน การปรับปรุงคาพยากรณ

ความตองการไฟฟาใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ การสงเสริมใหเกิดความมั่นคงทางดานพลังงาน การสงเสริมพลังงาน

หมุนเวียน เปนตน เพื่อนํามาจัดทําแผนการสรางโรงไฟฟาใหมในอนาคต นอกจากนี้ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของ

ประเทศไทยฉบับใหมยังไดคํานึงถึงจากการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี Disruptive Energy ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

รูปแบบและพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในอนาคต โดย ณ วันท่ี 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

(กพช.) ไดพิจารณาวาระสําคัญดานพลังงานโดยสรุปประเด็นท่ีสําคัญของแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 

2561-2580 (PDP 2018) ไดดังตอไปนี้  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 78 

1) การพยากรณความตองการใชไฟฟา จากขอมูลการใชไฟฟาจากฐานขอมูลท้ังประเทศ โดยไดรวมขอมูลกําลังการ

ผลิต และความตองการใชไฟฟาของโรงไฟฟากลุม Independent Power Supply (IPS) หรือ โรงไฟฟาท่ีผลิตไฟฟาเพื่อใชเองและ/

หรือขายตรงท่ีเช่ือมตอกับระบบการไฟฟา เพื่อทําใหการพยากรณมีความแมนยํามากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมีการจัดทําการพยากรณ

ความตองการใชไฟฟา เปนรายภาคเพื่อนําไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟาหลักเพิ่มเติมเปนรายภาค โดยใชศักยภาพเช้ือเพลิงและ

โครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูในแตละภาคซ่ึงจะทําใหเกิดความมั่นคงของระบบไฟฟาตามรายภูมิภาคมากยิ่งข้ึน  

2) แผนในการเพิ่มกําลังผลิตไฟฟา โดยเนนหลักการใหเกิดความมั่นคงและสมดุลดานพลังงานไฟฟาเปนรายภาค 

และพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟาหลักเพิ่มเติมในระดับท่ีเหมาะสม  สงเสริมการผลิตไฟฟาท่ีมีตนทุนตํ่า รักษาระดับราคาไฟฟาขาย

ปลีกไมใหสูงข้ึน  สงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสูระบบ Smart Grid รองรับการเปล่ียนแปลงตลาด

สู Prosumer ซ่ึงจากการพยากรณความตองการใชไฟฟาในป 2570 ประเทศไทยจะมีกําลังการผลิตสวนท่ีนาเช่ือถือตํ่ากวาความ

ตองการไฟฟา  ดังนั้นจึงเริ่มมีการรับซ้ือไฟฟาเพิ่มเติม ไมวาในรูปแบบการประมูลรับซ้ือไฟฟา IPP หรือการรับซ้ือไฟฟาจาก

ตางประเทศ และนอกจากการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบไฟฟาแลว ยังมีความจําเปนตองเพิ่มกําลังการ

ผลิตทดแทนกําลังการผลิตไฟฟาท่ีตองปลดออก และดานพลังงานหมุนเวียน โดยกําลังการผลิตไฟฟาสวนเพิ่มในระหวางป 2561-

2580 รวมท้ังส้ิน 56,431 เมกะวัตต  

3) แผนการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ปจจุบันการรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนมีโครงการ

ท่ีภาครัฐมีภาระผูกพันตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก (AEDP2015) ท้ังส้ิน 10,778 เมกะวัตต โดย

แผนพัฒน ากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทยฉบับใหมมีแนวโนมหยุดรับซ้ือไฟฟา ซ้ือไฟฟาจากพลังงานทดแทนจาก

ภาคเอกชนเขาระบบจนถึงป 2569 แตจะเนนสงเสริมใหมีการผลิตไฟฟาจากขยะตามศักยภาพแตละพื้นท่ี การพัฒนาโรงไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยบนทุนลอยน้ําในพื้นท่ีเข่ือน และเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟาผานโครงการโซลารภาค

ประชาชน โดยไดกําหนดแผนโรงไฟฟาหมุนเวียนตามนโยบายการสงเสริมของภาครัฐ ประกอบดวยโรงไฟฟาขยะและโรงไฟฟา

ชีวมวล รวม 520  เมกะวัตต และโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (ใหม) ตามแผน AEDP ในชวงป 2561-2580 รวมท้ังส้ิน 18,176    

เมกะวัตต  

2.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

2.6.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแยกกาซธรรมชาติท่ีผานมา ปตท. ไดตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ควา ม ปล อ ดภั ย  แล ะอ าชีวอ น า มั ย  ร วม ท้ัง คุณภ า พ ชี วิตแล ะสุขภ า พ ขอ งประชา ชน ท่ีอ าศั ย อ ยู ใน บริเวณ ใกล เคี ย ง 

 ดังนั้น ปตท. จึงไดติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและเครงครัด โดยในชวงกอนการกอสรางไดมีการจัดทํา

รายงานการวิเคราะห ผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญั ติ

สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล อมแหงชาติ พ .ศ. 2535 พ รอมท้ังระบุม าตรการปองกัน  แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอ ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพื่อเสนอตอสํานักงานน โยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมพิจารณาตามข้ันตอน ซ่ึงจนถึงปจจุบัน ปตท. ไดควบคุมใหมีการ

ปฏิบัติ ตลอดจนดําเนินการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอตอ สผ. รวมถึง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระยอง ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด เปนตน  

ยิ่งไปกวานั้น เพื่อใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และเปนไปตามคําแนะนําของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง หนวยท่ี 1 หนวยท่ี 5 หนวยท่ี 6 และโรงแยกกาซอีเทน ยังไดเพิ่มเติมการติดต้ัง

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

สวนที่ 1(2) หนาที่ 79 

System : CEMS) ซ่ึงจากผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมของโรงแยกกาซธรรมชาติทุกหนวย และโรงแยกกาซอีเทน

ต้ังแตเริ่มเปดดําเนินการ พบวา คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา  และการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต  

ลวนอยูในเกณฑท่ีดีกวามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังยังไดมีการดําเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ

ผลิตตลอดจนโครงการอนุรักษพลังงานอ่ืนๆ รวมดวย เชน  โครงการระบบหมุนเวียน พลังงานความรอนเหลือท้ิงกลับคืน  

สําหรับโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 และโครงการผลิตไฟฟาและพลังความรอนรวม สําหรับโรงแยกกาซอีเทน โครงการติดต้ัง 

ห น ว ย นํ า ก า ซ เ ห ลื อ ใ ช ก ลั บ คื น  ( Remaining Gas Recovery Unit : RGRU) สํ า ห รั บ โ ร ง แ ย ก ก า ซ ฯ  ร ะ ย อ ง  

ซ่ึง EIA ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานอนุญาตฯ เรียบรอยแลว  ปจจุบันดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ และเปดดําเนินการแลว 

รวมท้ังไดมี แผนดําเนิน โครงการติด ต้ังหนวยแยกกาซแอล พีจี (LPG Recovery From Ethane Separation Plant unit : LREP)  

เพิ่มเติมท่ีโรงแยกกาซอีเทน ซ่ึงรายงาน EIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว โดยมีอายุครอบคลุม 

การดําเนินการภายในระยะเวลา 2 ป ท้ังนี้ปจจุบันเล่ือนแผนงานกอสรางออกไป โดยจะพิจารณาความคุมทุนใหมอีกครั้ง 

นอกจากนี้ไดมีโครงการการปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาคอขวดในกระบวนการผลิตของโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยท่ี 1 หนวยท่ี 5 

แล ะห น วยท่ี  6  แล ะการ ปรับปรุงระบบสา ธา รณู ปโ ภ คแล ะร ะบบควบคุม ม ลพิ ษทา งอ ากาศ  โครงกา รภ าย ใน พื้ น ท่ี 

โร งแย กก า ซธ ร ร ม ชาติร ะย อ ง (ส วน ขย าย ครั้ งท่ี  2) ซ่ึ งขณ ะนี้  EIA ไ ด รั บความ เห็ น ชอ บจา กสํา นั กงาน น โ ย บา ย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติ แลวเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2560 โดยในสวนแผนงานปรับปรุงโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 1 หนวย

ท่ี 5และหนวยท่ี 6 เริ่มกอสรางในป 2561 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2562 สวนงานติดต้ังหนวยปรับปรุงคุณภาพอากาศ 

แบบ RTO ท่ีโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 6 และโรงแยกอีเทน จะเริ่มดําเนินการกอสรางภายในป 2563 

นอกจากการ ปฏิบั ติตาม กฎ หม ายขางตน แลว ปตท. ยังดํ า เนิ นการระบบมาตรฐาน การจัดการแบบบูร ณาการ  

ห รื อ  Integrated Management Systems (IMS) ซ่ึ ง เป น กา ร ร ว ม ร ะ บบ ม าต ร ฐ าน ก า ร จัดก า ร ส่ิ งแ วดล อ ม  ISO 1 4 0 0 1  

ระบบมาตฐานการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย มอก.18001//OHSAS 18001 (อยูระหวางการขอการรับรอง ISO 45001)  

และระบบมาตรฐานการจัดการบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบมาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) 

เขาดวยกัน โดยปจจุบัน ท้ังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม (หนวยท่ี 1-6) ไดรับการรับรองจาก

สถาบัน รับรองมาตร ฐานไอ เอสโอ (สรอ .) เรียบรอ ยแลว และสามารถรักษาการรับรองได อยางตอเนื่อ งจนถึ งปจจุบัน  

ตลอดจนยังไดรับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 เพิ่มเติมอีกดวย 

 2.6.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ถึงแม วา การ ดําเนิ น กา รก อสร างร ะบบท อส งกาซธ รร ม ชา ติขอ ง ปตท . ได เกิด ข้ึน กอ น ท่ีโครงกา รประเภ ท 

ระบบขนสงปโตรเลียมทางทอทุกขนาด จะถูกกําหนดใหอยูในขายท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2539 มากกวา 10 ป 

อย า งไ ร ก็ตาม  ปตท . ไ ด ตระห นั ก ถึ งควา ม สํา คัญ ขอ งสภ าพ แวดล อ ม ท้ั งก อ น กา ร ก อ สร าง  ร ะห ว างการ ก อ สร า ง  

และภา ยห ลังการ กอ สรางม า  โดยตลอ ด จึงได มีการศึ กษาและปร ะเมิน ผ ลกระทบส่ิงแวดล อม ก อน ดําเนิน โ คร งกา ร  

เพื่ อ กําห น ดมา ตร การ ป องกัน  แกไ ข แล ะม าตรการติดตาม ตร วจสอ บผล กร ะทบส่ิงแวดลอ ม ท้ังใน ระห ว างก อสรา ง 

และร ะยะดําเนิ น การ โดยเฉพ าะกา รปรั บสภาพ พื้ นท่ีให เข าสูสภาพ เดิม เมื่ อการฝงกลบทอ แลวเสร็จ ซ่ึงทุกโครงกา ร 

นับแตการกอสรางทอสงกาซฯ สายประธานเสนแรกท่ีเริ่มรับกาซธรรมชาติจากอาวไทย และโครงการทอสงกาซธรรมชาติอ่ืนๆ  

ก็มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันซ่ึงจากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมต้ังแตป 2540 เปนตนมา ลวนปรากฏวา

เปนไปตามมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีไดเสนอไวในรายงานฯ 

ท้ังนี้  ภายห ลังกฎ หม ายใหม  ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรม ชาติแล ะส่ิงแวดลอม มีผลบังคับใช ในป  255 7  

โครงการระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอไดถูกจําแนกออกเปนโครงการท่ีเขาขายตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
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ส่ิ งแวดล อ ม  Environmental Impact Assessment; EIA) ต าม ปร ะกา ศ กร ะท ร วงท รั พ ย า กร ธ ร ร ม ชา ติแล ะ ส่ิงแวดล อ ม  

และโครงการท่ี เขาขายต องจัดทํารายงานดา นส่ิงแวดล อม (Environmental Report; ER) ตามประกาศกระทรวงพ ลังงา น  

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับประเภทและขนาดของโครงการตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย ปตท.ไดจัดใหมีการศึกษาท้ังในสวนของโครงการ 

ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซฯ โครงการทอสงกาซฯ ไปยังกลุมลูกคาอุตสาหกรรม โรงไฟฟา  และสถานีบริการกาซธรรมชาติ 

(NGV) รวมท้ังมีการนํามาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนระบบการจัดการส่ิงแวดลอม

ไปสูการปฏิบัติท้ังในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ  

โดยโครงการตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติท่ี EIA ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แห งชาติ (กก.วล.) และดําเนิ นการกอสรางแลวเสร็จพรอม เปดจายกาซฯ แลว ไดแก โครงการติด ต้ังเครื่องเพิ่มความดัน 

กาซในทะเลซ่ึงเปนสวนหนึ่ งของทอสงกาซฯ เสนท่ี 3  โครงการสถานีเพิ่มความดันกาซธรรมชาติกลางทางบนระบบท อ 

สงกาซธรรมชาติบนบกเสนท่ี 4 (Midline Compressor) โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกนครราชสีมา (เพื่อขยายโอกาส 

ใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสงและอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง) ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 

โครงการสถานี เพิ่ ม ความ ดัน ฯ บนร ะบบทอ สงก าซธ รรม ชาติราชบุรี-วังน อ ย (Wangnoi Compressor) ส วน โคร งการ ท่ี 

ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. และปจจุบันอยูระหวางออกแบบและดําเนินการกอสราง ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติ

เสนท่ี 5 โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากสถานีควบคุมกาซฯ RA6 ไปยังจังหวัดราชบุรี (RRPP) นอกจากนี้ ไดมีการดําเนินงาน 

ตามแผนการบํารุงรักษาโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนการขยายอายุการใชงานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนท่ี 1 

โดยการปรับเปล่ียนวัสดุหุมทอรวมกับการวางทอทดแทนในบางชวงโดยปจจุบันทําการกอสรางแลวเสร็จ 2 ชวง ไดแกโครงการ

ทอเช่ือมระบบทอสงกาซฯ เสนท่ี 1 จาก KP5 ถึง KP13 (ระยอง) และจาก KP47 ถึง KP53 (ชลบุรี) และอยูระหวางการกอสราง 1 

ชวงไดแก โครงการทอฯเช่ือมระหวางสถานี BV20 ถึง WK5  ในสวนของโครงการทอสงกาซธรรมชาติท่ีอยูในระหวางการศึกษา

และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment; EIA) เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบาย

และแผน ทรัพ ยากรธ รรม ชาติแล ะส่ิงแวดลอ ม  (สผ.) ห รือ จัดทําร ายงาน ด าน ส่ิงแวดล อม  (Environmental Report : ER)  

เพื่ อ เสน อ ต อ กร ม ธุ ร กิจพ ลั งงาน  (ธ พ .) ได แก  โ ครงการ ท อ ส งก าซธ ร ร ม ชาติส าย ย อ ยภ า ย ใน นิ คม อุ ตสา ห กร ร ม  

โครงการทอสงกาซธรรมชาติสายยอยไปยังลูกคาอุตสาหกรรมและสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) ตางๆ เปนตน 

ในสวนโครงการทอสงกาซธรรมชาติ ไปยังกลุมลูกคาอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และสถานีบริการกาซธรรมชาติ (NGV) 

ท่ี ไ ด รั บ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ร ะ ท บ ส่ิ งแ วด ล อ ม  ( Environmental Impact Assessment; EIA)  

หรือรายงานดานส่ิงแวดลอม (Environmental Report : ER) แลว และกอสรางแลวเสร็จ ไดแก โครงการทอฯ ไปยังบริษัท เอเซียน 

อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) โครงการทอฯ ไปยังบริษัท แดรีพลัส จํากัด โครงการทอฯ ไปยังสถานีบริการ NGV กัลปพฤกษ  

เนเชอรัล โครงการทอฯ ไปยังสถานี บริการ NGV ของสมาคมขนสงทางบกแหงประเทศไทย พื้นท่ี อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

โครงการทอฯ ไปยงัสถานีบริการ NGV ปตท. เลิศวรกมล ปโตรเลียม โครงการทอฯไปยังสถานีบริการ NGV สามสามหนึ่งเอ็นจีวี 

โครงการทอ ฯ ไปยังสถานี บริการ  NGV ปตท. ศรีกิจกุล  โคร งการทอฯ  ไปยังสถานี บริการ NGV วิบูลยพ าณิชยสิ งหบุร ี 

โ คร งกา ร ท อ ฯ  ไ ป ยั งส ถ า นี บ ริ กา ร  NGV ป ตท . ภ า นุ ก า ซ  โ คร งก า ร ท อ ฯ  ไ ปยั งส ถ า นี บ ริ กา ร  NGV ปต ท.สี ค้ิ ว  

โครงการทอฯ ไปยังบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด (โรงงาน 3) โครงการทอฯ ไปยังบริษัท เอ็นจีเค เซรามิคส 

(ประเทศไทย) จํากัด (เปนสวนหนึ่งของ โครงการทอฯ ภายในนิคมเอเชียสุวรรณภูมิ) โครงการทอฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรม

รา ชบุรี (เฉ พ า ะส วน โคร งกา รวางระบบจัดจํา ห น าย ก าซฯ ไป ยัง  บ ริษัท ร าชบุรี  กล าส  อิ น ดัสทรี  จํา กัด) เป น ต น  

ท้ังนี้ในป 2561 มีโครงการท่ี EIA หรือ ER ท่ีไดรับการอนุมัติแลว ไดแก โครงการทอฯ ไปยังสถานีบริการ NGV ไชโยเอ็นจีวี 

โครงการระบบการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บานคาย) (เพิ่มเติมระบบจําหนาย 

กาซธรรมชาติไปยังบริษัท เบสท ซัคเซส เอ็นเตอรไพรส (ไทยแลนด) จํากัด) โครงการระบบจําหนายกาซธรรมชาติไปยัง 

บริษัท เจเอสอาร บีเอสที อิลาสโตเมอร จํากัด และ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด โครงการระบบจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
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ภาย ใน นิคมอุ ตสาห กรรม เห ม ราชตะวัน ออ ก มา บตาพุ ด (Phase 1 ) โครงการร ะบบจัดจําห น ายก าซธร รมชาติ  ไ ปยั ง 

บริษัท ไทยซินกงอินตรีคอรปอเรช่ัน จํากัด เปนตน 

เพื่ อ ใ ห กา รดํ าเนิ น งาน ด าน ส่ิงแวดล อ ม  อ าชีวอ น ามั ย  แล ะความ ปล อ ดภั ย เป น ไ ปตาม ม า ตรฐ าน สาก ล  

สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหนวย จึงไดนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 และระบบการจัดการ 

อา ชีวอ น า มั ยแล ะความ ปล อ ดภั ย ม อ ก .18 00 1 /OHSAS 18001 เข าม า ปฏิ บั ติ  โ ดยไ ด รับกา รรั บรอ งระบบ ISO 14001  

และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวและสามารถรักษาการรับรอง 

ไดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  นอกจากนี้  ทุกเขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติยังไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน 

การจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 อีกดวย 

2.6.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการทาเทียบเรือของคลังปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่นๆ 

ใ น กา ร ก อ ส ร า งท า เที ย บ เรื อ ข อ ง  ป ต ท . เพื่ อ ขน ส งผ ลิ ตภั ณ ฑ ป โ ต ร เลี ย ม  ไ ด มี กา ร จัด ทํ า ร า ย งา น  EIA  

ซ่ึงระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Mitigation Measure) ตลอดจนไดดํา เนินการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอม (Monitoring Measure) ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แห งชาติ พ .ศ. 2535 เสน อตอ สผ. กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม  รวม ท้ังหนวยงาน ราชการท่ี เก่ียวขอ ง 

อยางตอเนื่อง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดังกลาว ปตท.  สามารถปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

ได อยางครบถวน  และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมท้ังห มดมีคาอยูในมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหน ด  

อีกท้ังหนวยงานของ ปตท. ท่ีมีทาเทียบเรือขนสงผลิตภัณฑทุกคลัง ยังไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 9001 

ISO 14001 และ มอ ก.1 8001/OHSAS 1 8001 จากสถาบัน รับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร อยแลว เชน เดียวกับ 

โรงแยกกาซธรรมชาติ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

โครงการ ขยายท า เทียบเรือแล ะกอสรางถังเก็บผ ลิตภั ณฑเพิ่ม เติมขอ งคลังก าซเขาบอ ยา แล ะโครงการปรับปรุ ง 

ทาเทียบเรือพรอมวางทอน้ํามันใตทะเลและกอสรางถังเก็บผลิตภัณฑเพิ่มเติมของคลังน้ํามันศรีราชานั้น EIA ไดรับความเห็นชอบ

จาก สผ. ในป 2556 จากนั้นโครงการไดมีการทบทวนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมของทาเรือใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

จึงมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงรายละเอียดการออกแบบองคประกอบทาเทียบเรือและขนาดทาเทียบเรือ การเพิ่มแนวสะพาน 

รับทอและทางเดิน (New Trestle) จากทาเรือแหงใหมไปยังสะพานเดิม และการเปล่ียนทิศทางของทาเรือใหมและการเทียบเรือ 

ตลอดจนการเปล่ียนตําแหนงบอสํารองน้ําดับเพลิง ซ่ึงรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการขยายทาเทียบเรือและกอสราง

ถังเก็บผ ลิตภัณฑเพิ่มเติมขอ งคลังเขาบอ ยา และโครงการปรับปรุงทา เทียบเรือพรอม วางทอน้ํามั นใตทะเลและกอสราง 

ถังเก็บผลิตภัณฑเพิ่มเติมของคลังน้ํามันศรีราชา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากกรมเจาทา 

ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนา ท่ีในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในป 2556 ตอมาไดดําเนินการทบทวนรายละเอียดโครงการฯ  

แล ะมีความประสงคจะเปล่ียน แปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงทา เทียบเรือพรอมวางทอน้ํ ามันใตทะเลและกอสราง 

ถังเก็บผลิตภัณฑเพิ่มเติมของคลังน้ํามันศรีราชา โดยเพิ่มการวางทอพาราไซลีนพรอมอุปกรณสนับสนุนเพิ่มเติมของคลังน้ํามัน 

ศรีราชา เพื่อรับพาราไซลีนจาก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) มาสงออกผานทางทาเทียบเรือหมายเลข 5 (ทาเทียบเรือกลาง

ทะเล) ของคลังน้ํามันศรีราชา ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก สผ. ในป 2558 นอกจากนี้ มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการฯ  

โดยเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑท่ีผานทอน้ํามันใตทะเล ท้ังนี้ไดรับความเห็นชอบจากกรมเจาทาซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนา ท่ี 

ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตในป 2559 

 ป จ จุ บั น โ ค ร งก า ร ข ย า ย ท า เ ที ย บ เ รื อ แล ะก อ ส ร า ง ถั ง เก็ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เพิ่ ม เ ติม ขอ งค ลั งก า ซ เข า บ อ ย า  

กอสรางแลวเสร็จ โดยถังเก็บกาซแอลพีจี 2 ถัง กอสรางแลวเสร็จ และเริ่ม Commercial Run เมื่อป 2557  และในสวนขอ ง 

การขยายทา เทียบเรือ และถังเก็บโพรเพน 1 ถัง และบิวเทน 1 ถัง กอสรางแลวเสร็จเมื่อป 2559 และคาดวาจะเริ่ม Commercial Run 
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ในป 2560  นอกจากนี้ ยังมีโครงการภายใตโครงการขางตน  ไดแก โครงการวางทอน้ํามันใตทะเลและวางทอพาราไซลีน 

ของคลังน้ํามันศรีราชา  โดยปจจุบันกอสรางแลวเสร็จ ในป 2559 และเริ่ม Commercial Run ในป 2560 ท้ังนี้ไดมีโครงการเพิ่มเติม

คือ โครงการศึกษาและจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการวางทอผลิตภัณฑขนาด 20 นิ้ว คลังน้ํามันศรีราชา  

ซ่ึงเปนการแกไขและเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการขยายทาเทียบเรือพรอมวางทอน้ํามันใตทะเลและกอสรางถังเก็บผลิตภัณฑ

เพิ่มเติมของคลังกาซเขาบอยา และโครงการปรับปรุงทา เทียบเรือพรอมวางทอน้ํามันใตทะเลและกอสรางถังเก็บผลิตภัณฑเพิ่มเติม

ของคลังน้ํามันศรีราชา ท่ีไดจัดทําเฉพาะสวนของการวางทอผลิตภัณฑขนาด 20 นิ้ว และระบบท่ีเก่ียวของของคลังน้ํามันศรีราชา 

ปจจุบันรายงานการเปล่ียนแปลงฯ ไดรับความเห็นชอบจากกรมเจาทา  ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติ/

อนุญาต เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  โดยขณะนี้อยูระหวางการกอสราง ซ่ึงคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและเริ่ม Commercial Run 

ใน ป 2562น อกจากนี้  ไดมี การดําเนิน การสรางทา เทียบเรือ และคลังน้ํามัน ในโครงการทา เทียบเรือขน ถายน้ํามั นแล ะ 

กาซปโตรเลียมเหลวสุราษฎรธานี แหงท่ี 2 ซ่ึงรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment; 

EIA) ไดรับการอ นุมัติแล วใน ป 2559 โดยปจ จุบันอยูระห วางการ Commissioning ซ่ึงจะแลวเสร็จใน เดือนมีน าคม 256 2  

และโครงการระบบทอขนสงน้ํามันเช้ือเพลิงระหวางคลังปโตรเลียมสุราษฎรธานีแหงท่ี 1 และแหงท่ี 2 เพื่อขนสงผลิตภัณฑ 

จากคลังปโตรเลียมสุราษฎรธานีแหงเดิม ไปยังคลังแหงท่ี 2 ซ่ึง EIA ไดรับการอนุมัติแลวในป 2560 ปจจุบันอยูในระยะกอสราง 

โดยคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 

2.6.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนในโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามัน 

อุ ตสา ห กร ร ม ป โ ตร เค มี แล ะก าร ก ล่ั น ส วน ให ญ จะ เข า ข า ย ป ร ะเภ ทโ ค ร งก าร ท่ี ต อ ง จัดทํ า ร าย งา น  EIA  

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผล กร ะทบส่ิงแวดล อ ม  ซ่ึ งป  2561 ไม มี โ ครงการ ท่ีอ ยูร ะห วา งการ ศึ กษาแล ะจัดทําร าย งา น  EIA  แต อ ยา งไ รก็ตา ม 

ในระยะดําเนินการโครงการ ยังคงตองใหความสําคัญท้ังกฎหมายดานส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของและจะตองปฏิบัติตามมาตรการ 

ลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะดําเนิน การอยางเครงครัด  และจัดทํารายงาน 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามผลกระทบส่ิงแวดลอมเสนอตอสํานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2.6.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจขยายและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการขยายโครงขายระบบทอ

สงกาซธร รมชาติ รวมไ ปถึ งการล งทุน ในธุ รกิจการผ ลิตไฟ ฟ าไอน้ํ าแล ะน้ํา เย็น  โดยใน ขณะนี้  มีโครงการ โรงไฟ ฟ า  

ระย ะท่ี  2 ขอ งบริษัท ผ ลิ ตไ ฟ ฟ าแล ะน้ํ า เย็ น  จํ ากัด (DCAP) ระย ะท่ี  2 เนื่ องจากขอ จํา กัดปริม าณไ ฟ ฟ าขายเข าระบบ  

และในสวนของโครงการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) ซ่ึงไดมีการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียครั้งท่ี 1 เรียบรอยแลว ตอมา  เมื่อวันท่ี 7 กันยายน  2560 ในการประชุมวิสามัญ ผูถือหุ น 

ของ DCAP ครั้งท่ี 1/2560  มี มติไมล งทุน ขยาย กําลังการผลิ ตไฟ ฟา  โดยใหล งทุน เฉพ าะโรงผ ลิตน้ํ า เย็น  (Chiller Plant)  

เพื่อรองรับแผนขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงไมจํา เปนตองขออนุมัติ EIA โดยไดเล่ือนกําหนดแลวเสร็จไปเปนป 2563  

ใหสอดคลองกับแผนการเล่ือนรบน้ําเย็นของ ทอท. นอกจากนี้  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่  จํา กัด (GPSC) CUP-3  

และ CUP-4 ไดมีจัดทําโครงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดขนาดบอ Emergency Pond และ Holding pond ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ

รา ยงาน  EIA ไ ปเมื่ อ วัน ท่ี  6 กัน ย าย น  2561 แล ะ 14 สิ งห า คม  2561 ตา ม ลํ าดับ ร วม ถึ งโ ครงการ เปล่ี ยน แปล งเรื่ อ ง 

การใชพื้นท่ีอาคารสํานักงานและพื้นท่ีสีเขียวของบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํา กัด (GPSC) โรงไฟฟาศรรีาชา (IPT)  

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบรายงาน EIA ไปเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 สําหรับโครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและเขาสูระยะดําเนินการนั้น 
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ไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด  

ซ่ึงมีการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานเสนอตอ สผ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนระยะตามท่ีกําหนด 

2.7  การวิจัยและพัฒนา  

ปตท. เปนหนวยงานท่ีมีการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาอยางยาวนาน และมีสวนในการสรางขีดความสามารถ

ดานเทคโนโลยีใหกับประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ 3 ของกําไรสุทธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายของ

รัฐบาล และมีสถาบันนวัตกรรม ปตท. เปนหนวยงานหลักในการทํางานดานการวิจัยและพัฒนา จากการใหความสําคัญดาน

เทคโนโลยีอีกท้ังสามารถสรางผลงานดานนวัตกรรมท่ีโดดเดนไดอยางตอเนื่อง ทําให ปตท. ไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนดาน

นวัตกรรมตอเนื่องมาถึง 8 ป (2553-2560)  

สถาบันนวัตกรรม ปตท. (สนว.) เปนหนวยงานหลักของ ปตท. ท่ีมีหนาท่ีดําเนินงานวิจัยและพัฒนาสนับสนุนธุรกิจของ

กลุม ปตท. และนโยบายภาครัฐ รวมท้ังเตรียมเทคโนโลยีรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยกําหนดกลไกการดําเนินงานใหมี

กระบวนการเช่ือมโยงการทํางานระหวาง สนว. และกลุมธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทางองคกรท่ีมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและ

กระบวนการ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดรวดเร็ว   ท้ังนี้  สนว. มีโครงสราง

หนวยงานดังนี้ 

 

 2.7.1     งานวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญของ สนว. 

2.7.1.1    วิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนสงปโตรเลียม 

ความตองการกาซธรรมชาติภายในประเทศยังคงเพิ่มสูงข้ึนจากการใชพลังงานท่ีมากข้ึนในทุกภาคสวน การจัดหาและ

ขนสงกาซธรรมชาติท้ังจากแหลงผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศจึงเปนพันธกิจท่ีสําคัญยิ่งของ ปตท. และทอสง

กาซเปนสินทรัพยท่ีมีมูลคาสูง สนว. จึงใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใชงานระบบ

ทอ เพื่อคงสภาพทอสงกาซฯ ใหมีประสิทธิภาพดังเดิม  โดยไดมีการพัฒนาสารปองกันการกัดกรอนในทอท้ังดานลางและดานบน

ทอ โดยปรับคุณภาพใหเหมาะสมกับแหลงกาซท่ีแตกตางกัน นําไปใชงานท่ีสถานท่ีจริงแลว  

ฝ่ายวจิยัเทคโนโลยกีารผลติและขนส่งปิโตรเลยีม  
(Petroleum Production and Transportation 

Technology 
Research Department)  

ฝ่ายวจิยัเทคโนโลยกีระบวนการ ปิโตรเลยีมและปิโตร
เคม ี

(Petroleum and Petrochemical Process 
Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัเทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Technology Research 

Department) 

ส่วนพฒันาเทคโนโลยเีชงิพาณิชย ์
(Technology Commercialization Development 

Di i i ) 

ส่วนพฒันาองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพงานวจิยัและนวตักรรม 
(KM & Research Capability Development  Division) 

  ส่วนสนบัสนุนสถาบนันวตักรรม 
(Innovation Institute Support Division) 

ฝ่ายวจิยัผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลยีม และเทคโนโลยเีช ือ้เพลงิทางเลอืก 
(Petroleum Products and Alternative 

 Fuel Technology Research Department) 

สถาบนันวตักรรม ปตท. 

ฝ่ายวจิยัพลงังานประยุกต ์
และยานยนต ์

(Energy Application  
and Automotive Research Department) 

     ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยัและนวตักรรม 
(Research & Innovation Planning and Management  

Department) 

 ส่วนแผนงานวจิยัและนวตักรรม 
(Research Planning Division) 

 ส่วนคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
(InI Quality, Safety, Health & Environment Division) 

ส่วนบรหิารทรพัยส์นิทางปัญญา 
(Intellectual Property Management Division) 
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2.7.1.2    วิจัยเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี 

เทคโนโลยกีระบวนการเปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท้ังแงการใชพลังงาน การเพิ่มผลผลิต 

ลดของเสีย รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ท่ีผานมา สนว. ไดมีบทบาทสําคัญในการวิจัยพัฒนาและ

ประเมินประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับใหแกบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อทดแทนการนํา เขาและสามารถประเมินเพื่อ

เลือกใชงานตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับไดอยางเหมาะสม  

นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเคมีรวมกับบริษัทปโตรเคมีในกลุม ปตท. ท้ังผลิตภัณฑพลาสติกจาก

ปโตรเลียม และพลาสติกชีวภาพ เชน แกวกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ หรือถุงพลาสติกชีวภาพแบบยอยสลายได 100% และ

ตอยอดความเช่ียวชาญในการพัฒนาวัสดุชีวภาพสําหรับการใชงานทางการแพทย เชน แผนปดแผลจากวัสดุชีวภาพ นอกจากนี้ยัง

มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการรวมท้ังพัฒนาแบบจําลองกระบวนการตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือพัฒนา

เทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะสมกับแหลงวัตถุดิบและแนวโนมของตลาด เชนการวิจัยและพัฒนาเตาปฏิกรณแบบ Microchannel Base 

ท่ีมีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการถายเทพลังงานและมวลสารสูงสําหรับใชงานในกระบวนการตางๆ เชน Microchannel Heat 

Condenser เปนตน 

2.7.1.3    วิจัยผลิตภัณฑปโตรเลียมและเทคโนโลยีเช้ือเพลิงทางเลือก 

สนว.  มี บทบาทใน การพัฒ นาผลิตภัณฑ น้ํามัน เช้ือเพ ลิง และน้ํ ามันห ลอล่ืน  ท้ังห ลอล่ืน ยาน ยนตแล ะหลอล่ื น

อุตสาหกรรม ทําให กลุม ปตท. รักษาความเปนผูนําสวนแบงตลาด และเปนผูนําในการตอบสนองความตองการใหมของลูกคา 

มาตรฐานสากลใหม และนโยบายของภาครัฐ ในป 2561 ไดมีการออกจําหนาย Ultraforce Diesel ท้ังน้ํามันดีเซลและดีเซลพ

รีเมี่ยม เพื่อเพิ่มสมรรถนะการใชงานและการทําความสะอาดเครื่องยนต นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑหลอล่ืนยานยนตใหม 13 

รายการ และหลอล่ืนอุตสาหกรรม 13 รายการ โดยมีผลิตภัณฑท่ีสําคัญ เชน น้ํามันหลอล่ืน Performa Synthetic สําหรับรถยนตอี

โคคาร และน้ํามันทาแบบ (Mold Oil) 

2.7.1.4    วิจัยพลังงานประยุกตและยานยนต 

สนว.  มีห องปฏิบัติการทดสอบดาน เครื่องยนตแล ะยาน ยนต (Automotive Lab) ท่ีทันสมั ยรอ งรับการทดสอบท่ี

หลากหลาย และใชวิธีการทดสอบอางอิงมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล สรรหาเทคโนโลยีดานพลังงานประยุกต ทําการ

วิจัยดานเทคนิคในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการทดสอบและประเมินผลเครื่องยนต ยาน

ยนต การเผาไหม และการปลดปลอยมลพิษจากการใชผลิตภัณฑเช้ือเพลิงตางๆ นอกจากนี้ยังดําเนินการวิจัยและพัฒนาเชิง

วิศวกรรมในการประยุกตใชกาซธรรมชาติในอุตสาหกรรมและยานยนต (NGV) โดยในป 2561 ไดกอสราง Energy Application 

Lab ในสถาบันนวัตกรรม ปตท. แลวเสร็จ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการใชกาซใน

ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน เปนการสนับสนุนการขยายตลาดกาซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยแลวเสร็จ พรอม

จัดอบรมความรูเรื่องเครื่องยนตกาซแกผูประกอบการท่ีเปนลูกคาของธุรกิจกาซ ปตท. 

นอกจากนี้ ปตท. ไดเล็งเห็นถึงเทคโนโลยียานยนตไฟฟาท่ีจะเพิ่มสวนแบงตลาดในอนาคต จึงไดมีการวิจัย พัฒนา และ

ทดสอบเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือเทคโนโลยีดังกลาว โดยไดมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องประจุไฟฟาแลวเสร็จ ติดต้ังใน

สถานีประจุไฟฟาของ PTTOR เปนโครงการนํารอง และไดตอยอดพัฒนาเครื่องประจุไฟฟาแบบติดผนัง (EV Wall Charger) เพื่อ

จําหนายใหผูใชรถยนตไฟฟารายยอยตอไป  
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2.7.1.5    วิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

ไมเพียงแตจะคํานึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเทานั้น ปตท.  ยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาส่ิงแวดลอม จึงได

ดําเนินการวิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อลดและปองกันผลกระทบของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจของ

กลุม ปตท. และชุมชนใกลเคียง โดย สนว. ไดทําหนาท่ีคนควา วิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพดานส่ิงแวดลอมท้ังทางอากาศ น้ํา 

ดิน และกากของเสีย แกธุรกิจและอาคารสํานักงานของ ปตท.  เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแกไขหรือลด

ผลกระทบจากส่ิงท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด  ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปองกัน แกไข ควบคุม ฟนฟูและกําจัด

มลพิษ จากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทในกลุม ปตท. ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดย ปตท.ไดประยุกตใชแบบจําลองทาง

อุทกวิทยา เพื่อการคาดการณปริมาณน้ําตนทุนสําหรับพื้นท่ีมาบตาพุด โดยไดปรับปรุงความแมนยําของแบบจําลองคาดการณ

ปริมาณน้ําฝนและรายงานคาดการณสถานการณน้ําในมาบตาพุดลวงหนา 6 เดือนตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา

ของกลุม ปตท. ทุกเดือน ไดมีการพัฒนาแบบจําลองสภาพอากาศโดยใชฐานขอมูลมลพิษจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อตรวจสอบ

มลพิ ษใน พื้ นท่ีไดแบบสามมิ ติ เตรี ยมจําห น ายสิทธิทา งเทคโน โลยีให บริ ษัทในกลุ ม ปตท. นํ าไปใช งาน อีก ท้ังยังไ ด

ทําการศึกษาวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจากปโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภาพ กาซธรรมชาติอัด และพลาสติกชีวภาพ เพื่อเปน

ขอมูลแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด โดยมีการอัพเดทผลการศึกษาเปนระยะ 

นอกจากการประเมินและติดตามการปลดปลอยมลพิษแลว สนว. ยังมีงานวิจัยดานการบําบัดมลพิษ เชนการบําบัดน้ําท้ิง

ปนเปอนน้ํามันจากสถานีบริการน้ํามันหรือคลังน้ํามันของ ปตท. รวมท้ังระบบนําน้ํากลับคืน ท้ังหมดนี้เพื่อใชพัฒนากระบวนการ

บําบัดใหมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน

ท่ียึดมั่นตอความรับผิดชอบตอสังคม 

2.7.1.6    งานวิจัยรองรับธุรกิจในอนาคต 

เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน ปตท. ไดกําหนดกลยุทธในการออกสูธุรกิจใหมท่ีเก่ียวของกับหวงโซคุณคาของไฟฟา  และ

หวงโซคุณคาของธุรกิจฐานชีวภาพ  สถาบันนวัตกรรม ปตท. เห็นวา เทคโนโลยีท่ีจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ

พลังงานไปสูสังคมการใชไฟฟาในอนาคตตามทิศทางของโลกท้ังการเปล่ียนการผลิตพลังงานจากรวมศูนยเปนกระจายศูนย และ

การใชพลังงานท่ีผลิตจากแหลงพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ไดแกเทคโนโลยีกักเก็บ

พลังงาน ท้ังในรูปแบบแบตเตอรีห่รือไฮโดรเจน จึงไดมีการต้ังคณะทํางานโดยมีการผนวกความเช่ียวชาญจากหนวยงานวิจัยหลาย

หนวยงาน เพื่อศึกษาทิศทางเทคโนโลยีดังกลาวและช องทางในการทําธุรกิจ และไดรับอนุ มัติงบประมาณสําห รับสราง

หองปฏิบัติการดานแบตเตอรี่รวมกับสถาบันวิทยสิริเมธี จ.ระยอง ตามแผนจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จในป 2562 อีกท้ังไดจับ

มือกับผูผลิตรถยนตไฟฟาในการพัฒนาเพาเวอรเทรนของรถยนตไฟฟาเพื่อสรางขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน

ยนตไฟฟาในประเทศไทย เซลลแสงอาทิตยเปนอีกเทคโนโลยีท่ีมีโอกาสเติบโตในอนาคตมาก สถาบันนวัตกรรม ปตท. ไดศึกษา

ผูเลนท้ังในและตางประเทศเพื่อหาแนวทางในการสรางความรวมมือเพื่อนํา เทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับรูปแบบ

ธุรกิจและสภาพอากาศประเทศไทย 

2.7.1.7    แผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

การจัดทําแผนและบริหารงานวิจัย เปนสวนท่ีสําคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของ สนว. โดยรับทิศทาง

และความตองการจากธุรกิจประสานหนวยงานวิจัยเพื่อดําเนินการวิจัยสนับสนุน  พรอมดําเนินการควบคุมติดตามผลการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย  รวมท้ังมีการประเมินทิศทางพลังงานหรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีอาจเก่ียวของกับ ปตท. ใน

อนาคต เพื่อเสนอตอธูรกิจใหทําแผนในการเขาถึงเทคโลยีรองรับการเปล่ียนแปลงตอไป 
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ในดานการบริหารจัดการงานวิจัยนั้น ปตท. ไดพัฒนากระบวนการ PTT Idea to Commercialization Gate (PTT I2C 

Gate) เพื่อกล่ันกรองงานวิจัยโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนลําดับข้ัน ทําใหงานวิจัยมีความสอดคลองกับทิศทางขององคกรและ

สามารถใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มใชงานกระบวนการดังกลาวในสถาบันนวัตกรรม ปตท. ในป 2557 และเริ่ม

มีแนวคิดในการแปลงผลการดําเนินงานวิจัยเปนการเงินรองรับการเปน profit center ในอนาคต จึงเริ่มจัดทํา cost model รวมกับ

ผูเช่ียวชาญดานการเงิน แลวเสร็จในป 2561 จะทําการเก็บขอมูลคาใชจายยอนหลัง และพัฒนาตัวช้ีวัดดานการเงินตอไป 

สถาบันนวัตกรรม  ปตท. มีหนวยงานส วน พัฒ นาเทคโน โลยีเชิงพาณิชย มีห นา ท่ีประเมินความเปนไปไดทาง

เศรษฐศาสตรของโครงการวิจัยตางๆ รวมท้ังพัฒนาโมเดลทางธุรกิจในการผลักดันงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย สําหรับการบริหาร

ทรัพยสินทางปญญานั้น หนวยงานสวนบริหารทรัพยสินทางปญญา เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาและการใชงานเทคโนโลยี (IP 

Landsape & FTO) กอนเริ่มดําเนินโครงการวิจัย จัดทําฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา ตีมูลคาทรัพยสินทางปญญา (IP Valuation) 

รวมท้ังอํานวยความสะดวกในการยื่นขอจดสิทธิบัตรตางๆ  

 สนว. ไดรับการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 และไดรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย OHSAS 18001 จาก สรอ.อีกท้ังไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอกําหนดท่ัวไปวาดวยความสามารถ

ของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561  สถาบันนวัตกรรม ปตท. มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 132 คน โดยมีคาใชจายในชวงท่ีผานมาเปนดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1,457 1,819 1,862 2,075 1,481 949 766 633 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

ส่วนที่ 1(3) หน้ำที่ 1 

 3. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่ อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำก
ปัจจัยภำยในและภำยนอก จึงได้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักกำรและแนวทำงของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM) ซ่ึงเป็นมำตรฐำนสำกลในเรื่องกำรบริหำรควำมเส่ียง 
โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท . และต้องมี 
ควำมเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทั่วองค์กร ที่พนั กงำนทุกคนต้องถือปฏิบัติ มีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee, ERMC) และคณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและ
บริหำรควำมเส่ียง (Corporate Plan and Risk Management Committee, CPRC) เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้กำรบริหำรควำมเส่ียง
ในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด   

ควำมเส่ียงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรคณะต่ำงๆ  และบูรณำกำร 
กำรบริหำรควำมเส่ียงควบคู่ไปกับกำรจัดท ำแผนวิสำหกิจ เพื่อให้แผนบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร ควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
กำรปฏิบัติงำนนั้นๆ โดยถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซ่ึงมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนในค 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  

  นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วเข้ำมำเปลี่ยนรูปแบบกำรประกอบธุรกิจ  (Disruptive 
Technology) ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำและกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนด
ทิศทำงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของทิศทำงเศรษฐกิจ สังคม พลังงำน เทคโนโลยี 
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงตำมแนวโน้มใหญ่ (Mega Trend) ของโลกที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น หำกกลยุทธ์ของ ปตท. 
ไม่สำมำรถตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงทันท่วงที อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและผลประกอบกำรของ ปตท. ใน
อนำคต  

ปตท. ได้ก ำหนดกลยุท ธ์กำรสร้ำง  New S-Curve เพื่ อแสวงหำโอกำสและพัฒนำธุรกิจรูปแบบใหม่  รับมือ 
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีกำรทบทวนวิสัยทัศน์  ทิศทำงและกลยุทธ์ของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ผ่ำนกำร
ประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดับผู้บริหำรสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่ำ 
Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่ำ Strategic Thinking Session (STS) 
พร้อมทั้งน ำทิศทำงกลยุทธ์ดังกล่ำว จัดท ำเป็นแผนธุรกิจ 5 ปี โดยมกีำรบูรณำกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่กับแผนธุรกิจ 
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นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มีกำรจัดกำรประชุมผู้บริหำรในกลุ่ม ปตท. ทุกเดือน เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. 
และร่วมหำรือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะส้ัน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ ว่ำผลประกอบกำร 
จะเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

3.1.2  ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ 

ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของแหล่งผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและสหภำพเมียนมำร์ลดลง เนื่องจำกมี
กำรผลิตมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 30 ปี และแหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติหลำยแหล่งเริ่มทยอยเข้ำสู่ระยะ “พ้นช่วงรับประกันปริมำณ
กำรส่งมอบก๊ำซธรรมชำต ิ(Post Plateau)” ซ่ึงผู้ผลิตสำมำรถขอลดปริมำณส่งก๊ำซธรรมชำติตำมสัญญำลงได้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ผลิต
ไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำติได้ตำมควำมสำมำรถเดิมตลอดอำยุสัญญำ อีกทั้งแหล่งก๊ำซธรรมชำติบงกชและแหล่งเอรำวัณซ่ึง
มี ป ริ ม ำณ ก ำรผ ลิ ต ใน ปั จ จุ บั น ร วม ป ระม ำณ  2,110 ล้ ำน ลู ก บ ำศ ก์ ฟุ ต ต่ อ วั น  จ ะ ส้ิ น สุ ด สั ญ ญ ำ ซ้ื อ ข ำยแ ล ะ 
อำยุสัมปทำนในช่วงปี 2565-2566 ภำครัฐได้ออกประมูลแหล่งก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวในรูปแบบสัญญำแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contract หรือ PSC) โดยก ำหนดเงื่อนไขในกำรผลิตขั้นต่ ำในปริมำณรวม 1,500 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
ตลอดอำยุสัญญำ 10 ปี ซ่ึงเป็นปริมำณที่ลดลงจำกสัญญำเดิม โดย ปตท.สผ. (ผู้ด ำเนินกำร) ชนะกำรประมูลและได้รับสิทธิใน 
กำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทั้งสองแหล่ง อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรลงนำมในสัญญำ PSC ระหว่ำงภำครัฐและ ปตท.สผ. ซ่ึง
เป็นผู้ชนะกำรประมูล รวมถึงระยะเวลำที่ใช้ในกำรส่งมอบแปลงสัมปทำนจำกผู้รับสัมปทำนเดิมใหก้ับบริษัท ปตท.สผ. ไม่เป็นไป
ตำมแผน อำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติของทั้งสองแหล่ง ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 

เพื่อรองรับแนวโน้มกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง ปตท. จึงได้จัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ระยะยำวเพิ่มเติม โดย
อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรก่อสร้ำงสถำนีรับ - จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Terminal) แหล่งที่ 2 ที่จังหวัดระยอง และอยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงท่อเส้นที่ 5 เพื่อรองรับควำมต้องกำร LNG ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีกำรแสวงหำแหล่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งใหม่ กำรจัดหำ
ก๊ำซธรรมชำติส่วนเพิ่มจำกอ่ำวไทย และพื้นที่ร่วมไทย-มำเลเซีย 

นอกจำกปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง ต้นทุนในกำรพัฒนำแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ซ่ึงอำจส่งผลให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีควำมจ ำเป็นต้องลดก ำลังกำรผลิตลงเพรำะไม่คุ้มค่ำต่อกำรผลิต ท ำให้ปริมำณผลิตภัณฑ์
รวมถึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่จะจ ำหน่ำยเป็นเช้ือเพลิงและวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีอำจไม่เพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำรใช้ในประเทศ ท ำให้ต้องน ำเข้ำ LPG มำกขึ้น และจ ำเป็นต้องจัดหำและน ำเข้ำวัตถุดิบอื่นที่มีคุณภำพเหมำะสม 
มำทดแทนให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้วัตถุดิบทำงเลือกและกำรน ำเข้ำ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน โดยพิจำรณำควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ และห่วงโซ่อุปทำน
ของกลุ่ม ปตท. เพื่อหำแนวทำงด ำเนินกำรที่จะท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

3.1.3  ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการการลงทุน 
ปตท. มีกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรแสวงหำกำรลงทุนใหม่ทั้งในส่วนของธุรกิจที่  ปตท. 

ด ำเนินกำรเอง และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. กำรลงทุนต่ำงๆ ต้องเผชิญกับควำมเส่ียงที่ผลตอบแทนจำก 
กำรลงทุนอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย กำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผนงำน และเงินทุนโครงกำรสูงกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้ 

ปตท. ได้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรลงทุนและบริหำรจัดกำรงบประมำณลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น เพื่อน ำมำใช้ในกำรกลั่นกรองกำรตัดสินใจ ติดตำม และ
ก ำกับดูแลกำรลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีกระบวนกำรบริหำรกำรลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment 
Management: SIM) ที่มีคณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหำรที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนต่ำงๆ ท ำหน้ำที่พิจำรณำ
กลั่นกรอง ติดตำม รำยงำนกำรลงทุนของ ปตท. เพื่อประกอบกำรตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. และ
คณะกรรมกำร ปตท. ท ำให้มั่นใจว่ำเงินลงทุนของ ปตท. จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุด มีกำรติดตำมและวิเครำะห์
พอร์ตกำรลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. อย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนและทบทวนแผนกำรลงทุน 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

ส่วนที่ 1(3) หน้ำที่ 3 

รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรแล้วเสร็จของโครงกำร (Critical Path) เพื่อลดระดับควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมให้มำกที่สุด ให้โครงกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด อยู่ภำยใต้งบประมำณ 
ให้ได้คุณภำพที่เหมำะสมและให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ที่ก ำหนด 

3.1.4  ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ 

ปตท. มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็วจำกกำรขยำยกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรแสวงหำโอกำส  
ทำงธุรกิจโดยกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงกำรน ำระบบดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มำใช้ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ 
ดังนั้น หำก ปตท. ไม่สำมำรถจัดเตรียมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ มีประสบกำรณ์ที่เพียงพอและทันเวลำ อำจส่ง 
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวได้  

ในส่วนของเทคโนโลยีที่มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีกำรไปอย่ำงรวดเร็วตลอดเวลำ ซ่ึงคำดกำรณ์ได้ยำกว่ำ Work 
force of the future ควรจะมีควำมช ำนำญ (Skill) เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพำะด้ำนใดด้ำนหนึ่งได้ ปตท. จึงต้องเตรียมพร้อมให้กับ
พนักงำน ส ำหรับรองรับควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ด้วยกำรปรับ Core 
Competency Set เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์และทิศทำงดังกล่ำว ตลอดจนท ำกำรประเมินขีดควำมสำมำรถบุคคลำกรในองค์กร
ทั้งหมดใหม่ พร้อมทั้งพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรผ่ำน 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ 

1. กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนในส่วนที่เป็น Core Competency ผ่ำน PTT Leadership and Learning Institute 
(PLLI) ซ่ึงเป็นกำรพัฒนำในกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พนักงำนในมุมของกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจใน
ภำพรวม ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน Technology/Digital Trend เพื่อให้พนักงำนสำมำรถน ำมำประยุกต์และผลักดัน
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรด ำเนินงำน  กำรเตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่จะเกิดขึ้น กำรสร้ำง
พื้นฐำนในกำรคิดในเชิงนวัตกรรม (Innovation) เป็นต้น 

2. กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนในส่วนที่เป็น Functional Competency ของแต่ละธุรกิจผ่ำน Functional Academy 
โดยจะเป็นกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงลึกที่เกี่ยวกับแต่ละธุรกิจรวมถึงกำรฝึกปฏิบัติจริงด้วย   

นอกจำกนี้เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ปตท. จัดวำงโครงสร้ำงที่สนับสนุน  
กำรท ำงำน ระบุจ ำนวนบุคลำกรรองรับควำมต้องกำรของหน่วยธุรกิจในแต่ละช่วงเวลำ พร้อมทั้งมีกำรบริหำรพนักงำนผ่ำนกลไก
กำรบริหำรสำยอำชีพ โดยในแต่ละสำยอำชีพจะมีกำรพิจำรณำก ำหนดแผนก ำลังคน ระบุต ำแหน่งงำนส ำคัญ และแผนพัฒนำ
รำยบุคคล เพื่อพัฒนำบุคลำกรของแต่ละสำยอำชีพให้เกิดควำมช ำนำญทั้งในเชิงลึกเฉพำะด้ำน และพัฒนำภำวะผู้น ำและส่งเสริม
ให้เกิดกำรเรียนรู้ เตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหำรในอนำคต เพื่อให้มั่นใจว่ำ ปตท. จะมีผู้บริหำรและพนักงำนที่มี
คุณภำพและเพียงพอในระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

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 ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงทั่วถึง เป็นองค์กร
ที่สร้ำงผลตอบแทนที่ เหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้น หรือ “PTT is Pride and Treasure of Thailand” โดยในปี 2561 ได้ท ำกำรวัดผล 
ควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) ที่มีต่อองค์กร พบว่ำควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มมี
ควำมสมดุลหรือไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซ่ึงหำกเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นน ำอ่ืนๆ ในประเทศ ปตท. ยังคงจัดอยู่ใน
กลุ่มผู้น ำ โดยน ำประเด็นควำมต้องกำร ควำมคำดหวังจำกกำรส ำรวจ Stakeholder Engagement มำเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรจัดท ำ
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แผนปรับปรุงควำมผูกพันของผู้มีส่วนได้เสียในปี 2562 ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีกำรติดตำมและรวบรวมประเด็นข่ำวสำรต่ำงๆ  
ในสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องอย่ำงทันท่วงที 

นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้ผลักดันกระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) ไปสู่
กำรปฏิบัติ ซ่ึงบูรณำกำรไปพร้อมกับกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยเน้นกำรบริหำรในเชิงป้องกัน และมอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย
เพิ่มเติม ส ำหรับแผนงำนหรือโครงกำรที่มีควำมส ำคัญในระดับองค์กร (Corporate level) จะก ำหนดให้มีกำรติดตำมและรำยงำน
ผลกำรบริหำรผู้มีส่วนได้เสียเป็นรำยไตรมำส ในส่วนของแผนงำนหรือโครงกำรในระดบัธุรกิจ (BU Level) ผู้บริหำรระดับสูงของ
แต่ละหน่วยธุรกิจจะเป็นผู้รบัผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมกำรด ำเนนิงำนผำ่นที่ประชุมผู้บริหำรระดับสูงทีเ่กี่ยวข้องต่อไป  
ทั้งนี้ ปตท. ยังมีกลไกบริหำรจัดกำรและกำรรับข้อร้องเรียน โดยหน่วยงำนผู้รับแจ้งเรื่องจะประสำนงำนกับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
ในกำรแก้ไข ติดตำมด ำเนินกำร รวมทั้งรำยงำนสรุปสำเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะและควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขข้อร้องเรียน
ตำมล ำดับช้ัน และตอบกลับผู้ร้องเรียนเป็นระยะ จนกว่ำกำรแก้ไขจะเสร็จส้ิน 

ปตท. มีกำรก ำหนดค่ำนิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. ควบคู่ไปกับกำรน ำเทคโนโลยีดิจิตอลมำปรับใช้ในกำรท ำงำน 
(SPIRIT+Digital) ส ำหรับให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมรับผิดชอบต่อองค์กร
และสังคมภำยนอก มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตเพื่อสร้ำงสมดุลและมูลค่ำเพิ่มร่วมกันระหว่ำงธุรกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมภำยใต้แนวคิด Social Enterprise รวมถึง ปตท. มีเจตนำรมณ์ชัดเจนในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ด ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมโปร่งใส 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 ปตท. มีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตำมตลำดโลกอย่ำงผันผวน อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน อัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในอนำคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
 เพื่อให้กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปตท. ได้ก ำหนดแผนบริหำรจัดกำรเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำพลังงำน มีกำรจัดท ำแผนธุรกิจในรูปแบบที่รองรับหลำยสถำนกำรณ์ (Scenario Planning) 
ในสถำนกำรณ์ระดับรำคำน้ ำมันต่ำงๆ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้อย่ำงทันท่วงที     
อีกทั้งมีกำรตั้งคณะท 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 ซ่ึงจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบคอบและ 
ถี่ถ้วน รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับช่วงเวลำและวัตถุประสงค์ เช่น เครื่องมือ Swap หรือ 
Option  
 นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดวำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรก ำหนดวงเงินมูลค่ำควำมเสี่ยง (Value at Risk – VaR) ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำ 
และให้มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนเกี่ยวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและ
ติดตำมมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสูงเกินกว่ำระดับที่เหมำะสม 
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3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ควำมซับซ้อนของบทบัญญัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เป็นต้น และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย กฎหมำย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่ำงๆ 
ของทำงภำครัฐ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ กฎหมำยว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และอำจส่ง  
ผลกระทบต่อภำพลักษณ์และช่ือเสียงของบริษัทอีกด้วย 
 เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย ปตท. ได้มีกำรประกำศใช้ “นโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Compliance Policy)” และ “แนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
(Compliance Framework)” เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดมั่นเป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่  และ ปตท. ได้
ด ำเนินกำรติดตำมกำรออกร่ำงกฎหมำย ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ๆ เพื่อช้ีแจงปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ของ ปตท. และเตรียมข้อ
หำรือในควำมไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปตำมกฎหมำยใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนำคต 
รวมถึงมีกำรผลักดันกำรบริหำรจัดกำรตำมแนว PTT Way / PTT Way of Conduct ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีมำตรฐำน
และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. ไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งในด้ำนกำรก ำหนดและถ่ำยทอดนโนบำย (Policy) กำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน (Performance) กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance) และกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรลงทุนของ 
ปตท. อีกทั้งมีกำรศึกษำแนวทำง ออกแบบ และด ำเนินกำรบูรณำกำรระบบงำน GRC (Governance Risk and Compliance) เพื่อให้
กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีหลักกำรและระบบธรรมำภิบำลและกำรควบคุมภำยในที่ดี และไม่มีประเด็นควำมเสี่ยงกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมนโยบำย กฎหมำย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรจัดท ำ GRC Framework เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์
ร่วมกัน กำรปรับปรุงบทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนหลักที่เกี่ยวข้องและให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Committee) กำรบูรณำกำรกระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงและติดตำมว่ำหน่วยงำน
ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรส่ือสำร
และพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำน  GRC และมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งกำรคัดเลือก
หน่วยงำนน ำร่อง (Pilot Area) เพื่อด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดท ำแผนและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

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 ปตท. ไม่
เพียงปกป้องกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำภำยในพื้นที่ปฏิบัติกำรเท่ำนั้น แต่ยังปกป้องกำรด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดกำร
หยุดชะงักตั้งแต่กำรขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยใช้ “หลัก 5 ประกำรของแนวทำงกำรบริหำรควำมปลอดภัยใน
กำรขนส่งทำงรถยนต์กลุ่ม ปตท.”  เพื่อปกป้องกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำตลอดสำยโซ่ทำงธุรกิจของ ปตท. ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่เกิดกำรหยุดชะงัก นอกจำกนี้ ปตท. ต้องด ำเนินกำรทบทวน ปรับปรุง พัฒนำระบบ BCM ให้เชื่อมโยงกัน
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ระหว่ำงหน่วยธุรกิจ และด ำเนินกำรซ้อมแผน BCM แบบบูรณำกำรในระดับองค์กรในสถำนกำรณ์ Black Swan เพื่อรักษำกำร
รับรอง BCMs ของ ปตท. ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 22301 อีกด้วย 
  ปตท. ได้มีกำรซ้ือประกันภัยคุ้มครองควำมเสี่ยงทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดตำมแนวปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทชั้นน ำในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปโิตรเคมี และได้ท ำประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดด ำเนินกำร แต่กำรซ้ือ
ประกันภัยดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นได้ทุกประเภท เนื่องจำกไม่มีบริษัทประกันภัยใด
รับประกันภัยควำมเสียหำยทุกประเภท หรือเนื่องจำกบำงครั้ง หำกซ้ือประกันภัย ค่ำเบี้ยประกันภัยส ำหรับกำรประกันภัยควำม
เสียหำยนั้นๆ จะสูงมำกจนไม่คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่ำ ปตท. จะเช่ือว่ำบริษัทในกลุ่มมีกำรท ำประกันภัยตำมมำตรฐำนของ
อุตสำหกรรมก็ตำม ปตท. ไม่สำมำรถควบคุมวงเงินในกำรท ำประกันภัยทรัพย์สินของกลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นหำกเกิดควำมเสียหำยในทรัพย์สินที่ไม่ได้ท ำประกันครอบคลุมเต็มมูลค่ำในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญ หรือในกรณี
ที่ผู้รับประกันภัยมีปัญหำทำงกำรเงินรุนแรงหรือต้องเลิกกิจกำรเนื่องจำกเหตุดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบในด้ำนลบอย่ำงร้ำยแรงต่อ
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด 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 ำ เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภำพรวม 
นอกจำกนี้ในบำงกรณีบริษัทอำจประสบปัญหำขำดสภำพคล่องในช่วงด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (Cash Deficiency Support) ซ่ึงอำจ
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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 ้ 

กำรให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่มนี้ ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิหรือสินเช่ือทำงกำรค้ำ
หรือกำรให้เงินกู้จำกผู้ถือหุ้น ปตท. ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำบริษัทกลุ่มนี้จะสำมำรถช ำระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษัทในกลุ่มนี้ 
จะไม่ประสบกับปัญหำทำงกำรเงินอีก หรือจะไม่ต้องกำรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ำกรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตำม
อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ ปตท. นอกจำกนี้ หำก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัท
ใดบริษัทหนึ่งตกเป็นผู้ผิดนัด (Default) ภำยใต้สัญญำข้อตกลงกำรให้กำรสนับสนุนจำกผู้ถือหุ้น อำจส่งผลให้เจ้ำหนี้บำงรำยเรียก
ให้หนี้ถึงก ำหนดช ำระโดยพลันได้ (Acceleration) ปตท. ไม่สำมำรถยืนยันได้ว่ำ ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนมำกขึ้น หรือ
เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือเข้ำควบคุมกำรบริหำรบริษัทในกลุ่มนี้ หำก ปตท. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะ
เป็นประโยชน์มำกกว่ำ กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้ำควบคุมกำรบริหำรบริษัทในกลุ่มนี้ ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีไทยก ำหนดให้ 
ปตท. จะต้องมีกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทในกลุ่มนี้เข้ำกับงบกำรเงินของ ปตท . ตั้งแต่วันที่มีอ ำนำจในกำรควบคุมด้วย ซ่ึง 
กำรรวมงบกำรเงินนี้อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินรวมของ 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 เหมำะสมเทียบเคียงได้กับบริษัท  
ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจำกกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินทุนอย่ำงต่อเนื่อง ปตท . จึงมี
ควำมเชื่อว่ำจะสำมำรถจัดหำเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
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  4.   ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพยสินหลัก  

สินทรัพยที่ ปตท. ใชในการประกอบธุรกิจหลักไดแก อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพย

ไมมีตัวตนและสินทรัพยที่เกิดจากการสํารวจและประเมินคา โดย ราคาตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 มีมูลคาสุทธิดังนี้ 

           

                          หนวย:ลานบาท 

 
อสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทนุ 
ที่ดิน 

อาคารและสวน

ปรับปรงุอาคาร 

เครื่องจักร

และอุปกรณ 

สินทรัพยเพือ่

การสํารวจและ

ผลิตปโตรเลียม 

สินทรัพย

เหมือง 

สินทรัพย

อื่นๆ 

งานระหวาง

กอสราง 

คาความ

นิยม 

สินทรัพย

ไมมีตัวตน 

สินทรัพยที่

เกิดจากการ

สํารวจและ

ประเมินคา 

รวม 

มูลคาสุทธิ 5,606 47,268 135,062 557,808 262,079 12,476 10,859 88,623 48,925 34,200 108,163 1,311,069 

ภาระผูกพัน ไมม ี 1,265 20,749 27,040 ไมม ี ไมม ี 1,686 ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี 50,740 

 

นอกจากสินทรัพยดังกลาวขางตนแลว ยังรวมทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของ ปตท. ประกอบดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีปริมาณสํารองพิสูจน

แลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ซ่ึงจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบป โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลง

ปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน  คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบ คอนเดนเสทและกาซปโตรเลียมเหลว 164 

ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 3,286 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 677  ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
     ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสทและ 

     กาซธรรมชาติท่ีพิสูจนแลว(1) (2) 

 ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ  
ปริมาณเทียบเทานํ้ามันดิบ 

 ท่ีพิสูจนแลว(1) (2)  ท่ีพิสูจนแลว(1)   

 (ลานบารเรล)  (พันลานลูกบาศกฟุต)  (ลานบารเรล) 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

ปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว            

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 108 62 170  2,018 1,353 3,371  438 257 695 

1) ปรับปรุงจากการประมาณการกอน

หนา  

11 (0) 11  77 (50) 27  24 (7) 17 

2) การใชเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต 

2 1 3  9 0 9  4 1 5 

3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการ

คนพบใหม 

4 3 7  109 111 220  22 19 41 

4) การซื้อ/ขายปริมาณสํารองท่ีมีอยู  - - -  - - -  - - - 

5) การผลิต (26) (9) (35)  (389) (189) (578)  (90) (37) (127) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 99 57 156  1,824 1,225 3,049  398 233 631 
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     ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท 
     และกาซธรรมชาติท่ีพิสูจนแลว(1) (2) 

 ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ  
ปริมาณเทียบเทานํ้ามันดิบ 

 ท่ีพิสูจนแลว(1) (2)  ท่ีพิสูจนแลว(1)   
 (ลานบารเรล)  (พันลานลูกบาศกฟุต)  (ลานบารเรล) 
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ ตางประเทศ   รวม 
ปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว            

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 99 57 156  1,824 1,225 3,049  398 233 631 

1)  ปรับปรุงจากการประมาณการกอน

หนา 
19 5 24  108 51 159  36 14 50 

2)  การใชเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต 
5 0 5  57 13 70  14 2 16 

3)  การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ  

การคนพบใหม 
14 1 15  368 3 371  72 1 73 

4)  การซื้อ/ขายปริมาณสํารองท่ีมีอยู 6 (8) (2)  249 - 249  47 (9) 38 

5)  การผลิต (27) (7) (34)  (425) (187) (612)  (97) (34) (131) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 116 48 164  2,181 1,105 3,286  470 207 677 

(1)        ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิท่ีเปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม   

(2) รวมถึงกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) 

 
สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว   

ปตท.  มีสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาวที่สําคัญ คือ สัญญาใหใชที่ราชพัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลังในการดําเนิน

กิจการของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ระหวาง กระทรวงการคลัง กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนายน 

2551 โดยทรัพยสินตามสัญญาเปนทรัพยสินที่ ปตท. แบงแยกใหแกกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

ไดแก ที่ดิน สิทธิการใชที่ดิน ทอและอุปกรณเครื่องมือที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ โดยสินทรัพยตามสัญญา

ดังกลาวบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน  สําหรับสัญญาใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว มีกําหนดระยะเวลา 30 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 และเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว กระทรวงการคลังใหคําม่ันวาจะให ปตท. 

ใชที่ราชพัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลังตอไปไดอีกมีกําหนดระยะเวลา 30 ป  สําหรับการชําระคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุ

ตามสัญญานี้  กําหนดใหชําระเปนรายป ในอัตราคาตอบแทนการใชที่คํานวณจากสวนแบงรายได (Revenue Sharing) ของ

คาบริการสงกาซธรรมชาติบนฝง (รายไดคาผานทอ) ในแตละปปฏิทิน ซ่ึงรายไดคาผานทอตามสัญญานี้ หมายถึง รายไดคาบริการ

สงกาซธรรมชาติของระบบทอกาซบนฝง (พ้ืนที่ 3)  ซ่ึงรวมคาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) และคาบริหารสวน

ของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ตามหลักเกณฑการกําหนดราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใน

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 หรือที่จะมีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไขเพ่ิมเติมในภาย

หนา โดยเปนการคํานวณคาตอบแทนในระบบขั้นบันได (Sliding Scale) มีรายละเอียดดังนี้ 

                                                                                       หนวย : ลานบาท 

รายได 
อัตราคาตอบแทนคิดเปนรอยละของรายได 

คาคาตอบแทนตอป 
ขั้นต่ํา สวนเพิ่ม 

0 – 3,600 5%  = คาตอบแทนขั้นต่ํา 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 
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รายได 
อัตราคาตอบแทนคิดเปนรอยละของรายได 

คาคาตอบแทนตอป 
ขั้นต่ํา สวนเพิ่ม 

> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 

> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = คาตอบแทนขั้นสูง 550 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจตางๆ ทั้งในสวนของการลงทุนใหม การขยายหรือเพ่ิมกําลังการผลิตเดิม การเขา

ซ้ือหุนหรือซ้ือกิจการนัน้ ปตท. พิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบดังนี้ แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่สามารถสราง

มูลคาเพ่ิมและใหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับบริษทั โดยการลงทุนนัน้อาจจะเปนการ

ลงทุนโดย ปตท. หรือผานบริษทัในเครือ ปตท. ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและศักยภาพของแตละบริษัทนัน้ๆ เปนสําคัญ 
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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) ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อ  
เรียกให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

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.  
อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) ปฏิบัติตำมสัญญำโดยด ำเนินกำรขำยกำกคอนเดนเสทให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟำย
เออร์ จ ำกัด (มหำชน) ต่อไปอีก หรือหำกไม่ปฏิบัติตำมสัญญำก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนต่อสู้
คดีต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรและย่ืนค ำให้กำรต่อศำลแพ่งแล้ว โดยศำลแพ่งได้มีค ำส่ังจ ำหน่ำยคดีช่ัวครำวเพื่อรอฟังค ำช้ีขำดของ 
คณะอนุญำโตตุลำกำร ต่อมำคณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำช้ีขำดให้ ปตท. ช ำระค่ำเสียหำยบำงส่วน แต่เนื่องจำก ปตท. เห็นว่ำ  
ค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำวอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย ปตท.โดยพนักงำนอัยกำร  
จึงได้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งขอให้เพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ต่อมำในวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษัท ระยองเพียว
ริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งขอให้บังคับตำมค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร และ ปตท. โดยพนักงำน
อัยกำรได้ยื่นค ำร้องคัดค้ำนต่อศำลแพ่งแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลแพ่ง 

5.2     บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ากัด ใช้สิทธิตามข้อสัญญาน าข้อพิพาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรเรียกค่ำเสียหำยจำก
กำรเปลี่ยนงำน เพิ่มงำน และอื่นๆ ตำมสัญญำวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต้ จำก ปตท.  
ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำวนอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้วยังมีกำรโอนสิทธิ เรียกร้องซ่ึงยังหำข้อยุติไม่ได้ 
ต่อมำหลังจำกยื่นค ำเสนอข้อพิพำทนี้ บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ได้ถูกศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ังพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขำดและมีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำยและเจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้ำด ำเนินกำรข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรแทนบริษัท 
นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด แล้ว ซ่ึงในคดีล้มละลำยดังกล่ำว ปตท. ได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้เป็นเจ้ำหนี้รำยหนึ่งด้วย 
ส่วนในข้อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรนั้น ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนปฏิเสธข้อเรียกร้องของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด ทั้งส้ิน พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ด้วย ต่อมำ
ปรำกฏว่ำ คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำช้ีขำดให้ ปตท. ช ำระหนี้บำงส่วนแก่บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด  
แต่เนื่องจำก ปตท. เห็นว่ำ ค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรมีกำรวินิจฉัยคลำดเคลื่อนในสำระส ำคัญทั้งในข้อเท็จจริงและ  
ข้อกฎหมำย ปตท. จึงได้ยื่นค ำร้องขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ส่วนบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด ได้ยื่นค ำร้องขอบังคับตำมค ำช้ีขำดดังกล่ำวต่อศำลแพ่ง และเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2560 ศำลแพ่งได้มีค ำส่ังให้บังคับตำม 
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ค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร โดยปรับลดจ ำนวนเงินลงบำงส่วน แต่อย่ำงไรก็ดี ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำส่ังของศำลแพ่งต่อ
ศำลฎีกำแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฏีกำ 

หมำยเหตุ 1. จ ำนวนเงินตำมค ำส่ังศำลแพ่ง 1,143,710,713 บำท และ 78,044,608 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบี้ย 
                                     2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับช ำระในคดีล้มละลำย เฉพำะสัญญำนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 905,768,832 บำท  

5.3  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ากัด น าข้อพิพาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จำกกำรที่บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ตำม ข้อ 5.2 ถูกศำลล้มละลำยมีค ำส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
และมีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์จึงยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร เรียกร้องให้ ปตท. 
ช ำระค่ำจ้ำงและค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำต่ำงๆ ตำมสัญญำโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นที่ 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ
กำรใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำวนอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้ว ยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้ องซ่ึงยังหำข้อยุติไม่ได้  ประกอบกับ 
ปตท. ก็มีข้อโต้แย้งและข้อเรียกร้องกับบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด  ปตท. จึงได้ยื่นค ำคัดค้ำนปฏิเสธ 
ข้อเรียกร้องของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัดทั้งส้ิน พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่ำเสียหำยจำก
บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ด้วย ต่อมำเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 คณะอนุญำโตตุลำกำรมีค ำช้ีขำด 
ยกค ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัดและยกข้อเรียกร้องแย้งของ ปตท. ทั้งนี้ คู่พิพำทมีสิทธิ
ขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรต่อศำลที่มีเขตอ ำนำจภำยใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับส ำเนำค ำช้ีขำด และใน 
คดีล้มละลำย ปตท. ได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ไว้แล้ว  ซ่ึงอยู่ระหว่ำงด ำเนินกระบวนพิจำรณำในคดีล้มละลำย 

หมำยเหตุ 1. ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็นเงินจ ำนวน 6,576,076,914 บำท และ 42,574,820 เหรียญสหรัฐฯ 
                            2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับช ำระในคดีล้มละลำย เฉพำะสัญญำนี้ เป็นเงิน 643,544,641 บำท 

5.4    บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ยื่นฟ้อง ปตท. ต่อศาลแพ่ง กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 
           เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ก่อสร้ำงโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกรำยหนึ่ง เป็นโจทก์
ยื่นฟ้อง ปตท. เป็นจ ำเลยต่อศำลแพ่ง กล่ำวหำว่ำ ปตท. บอกเลิกสัญญำโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญำ และเรียกร้องให้ ปตท. 
จ่ำยค่ำจ้ำงค้ำงช ำระและค่ำเสียหำย ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรของ ปตท. เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญำทั้งสิ้น จึงได้ส่งเรื่องให้
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำแก้ต่ำงคดีให้แก่ ปตท. ซ่ึง ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลแล้ว ต่อมำ ศำลแพ่งได้
มีค ำส่ังให้โอนคดีไปพิจำรณำพิพำกษำที่ศำลปกครองกลำง เนื่องจำกศำลแพ่งและศำลปกครองกลำงเห็นพ้องต้องกันว่ำ คดีนี้เป็น
คดีปกครอง โดยศำลแพ่งได้ด ำเนินกำรโอนคดีไปยังศำลปกครองกลำงแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครอง
กลำง ทั้งนี้ หำกศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำ ปตท. ไม่ต้องรับผิดตำมค ำฟ้องของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ศำลปกครองกลำงก็จักได้
มีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้อง ในทำงกลับกัน หำกวินิจฉัยว่ำ ปตท. ต้องรับผิด ก็จักได้มีค ำพิพำกษำให้ ปตท. จ่ำยเงินค่ำจ้ำงค้ำงช ำระ  
และ/หรือ ค่ำจ้ำงจำกกำรท ำงำนเพิ่มเติม และ/หรือ ค่ำเสียหำย โดยจ ำนวนเงินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศำลปกครองกลำง 

5.5    ปตท. ฟ้อง บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
เส้นที่ 4  
 หลังจำก ปตท. ได้บอกเลิกสัญญำกับบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ปตท. ได้ด ำเนินโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 4  
จนแล้วเสร็จ และเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2561 ปตท. โดยพนักงำนอัยกำร ได้ยื่นค ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เรียกร้องให้บริษัท  
ปุน ลอย ลิมิเต็ด ชดใช้ค่ำเสียหำยจำกกำรปฏิบัติผิดสัญญำและทิ้งงำนตำมสัญญำโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 4 ปัจจุบัน  
คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 
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5.6    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 68,570 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 ำให้กำรเพิ่มเติมต่อศำลปกครองกลำง  และศำลปกครองได้มีค ำส่ัง
ส้ินสุดแสวงหำข้อเท็จจริงแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 
 อย่ำงไรก็ดี ศำลปกครองสูงสุดในคดีหมำยเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 ได้มีค ำส่ังเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2551 ว่ำ ปตท. และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น  
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรด้ำนปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและ

บริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขั้นต้น ปิโตรเลียมขั้นปลำย 
ธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ และธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ทุนจดทะเบียน :      28,562,996,250 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 

ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำ  :      28,562,996,250 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 
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   0-2537-3518-9    
 โทรสำร    0-2537-3948 
 อีเมล ์ptt-ir@pttplc.com 
ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ : โทรศัพท์   0-2537-3885-6, 0-2537-3855 
และเลขำนุกำร  โทรสำร    0-2537-3883, 0-2537-3887        

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

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสำร 0-2009-9991 
ผู้สอบบัญชี : ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ   ถนนพระรำมที่ 6 เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท์  0-2271-8000 โทรสำร 0-2618-3948  
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


  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

ส่วนที่ 1(6) หน้ำที ่2 

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(7) หน้ำที่ 1 

 

ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.1 หลักทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้ นละ 1 บำท  โดยเป็ นทุนที่ ออกและช ำระแล้ว 28,562,996,250 บำท  แบ่ งเป็ นหุ้ นสำมัญ  28,562,996,250 หุ้ น  
(ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561 อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของ ปตท. จำกเดิมหุ้น
ละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ ปตท. ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุ้นที่ตรำไว้ ทั้งนี้ มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นละ 1 บำทมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561)   

7.1.2 พันธบตัรและหุ้นกู ้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง
จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกันจ ำนวน 109,715  ล้ำนบำท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ 
ปตท.ในประเทศ ทั้ งส้ิน 110,715 ล้ำนบำท และบริษัทมี เงินกู้ยืมต่ำงประเทศในรูปหุ้นกู้  ปตท.  สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 
กระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน จ ำนวนเทียบเท่ำ 27,969 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียดส ำคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สำมำรถสรุปได้
ดังนี้ 

พันธบตัรและหุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

1,000 

 

ปี 2563 

 

ไม่ม ี
 

หุ้นกู้ ปตท.กระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน    

- หุ้นกู้ในประเทศ  1/ 4/ 109,715 ปี 2562-2653 ไม่มี 

- หุ้นกู้ต่ำงประเทศ 2/  3/   4/ 27,969 ปี 2578-2585 ไม่มี 

รวม 137,684   

รวมพันธบัตรและหุน้กู้ ปตท. 138,684   
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 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195B 15,000 
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.10, ปีที่ 5-6 ร้อยละ 5.10 จ่ำยดอกเบี้ย
ทุกครึ่งป ี

อำยุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน ก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2562 

PTTC195C 10,000 
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.10, ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10 จ่ำย
ดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี

อำยุ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน ก ำหนดไถ่ถอน 
ปี 2562 

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี
อำยุ 6 ปี 11 เดือน 19 วันก ำหนดไถ่ถอน
ปี 2563 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
PTTC21NA 10,0001/ ร้อยละ 4.00 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อำยุ 6 ปี 11 เดือน ก ำหนดไถถ่อนปี 2564 
PTTC21NB 4,200 ร้อยละ 3.50 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อำยุ 6 ปี 27 วัน ก ำหนดไถถ่อนปี 2564  
PTTC222A 4,0002/ ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อำยุ 12 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565 

PTTC239A 10,000 
ร้อยละ 6.58 จ่ำยดอกเบี้ยครั้งเดียวในวันครบก ำหนดไถ่
ถอน 

อำยุ 10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2566 

PTTC243A 14,9673/ 
ปีที่ 1-5 ร้อยละ 5.00, ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีที่ 9–15 ร้อยละ 6.80  
จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งปี 

อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567          
(ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนด
ได้ ณ สิ้นปีที่ 8) 

PTTC247A 9,4004/ 
ปีที่ 1-5 ร้อยละ 4.25  ปีที่ 6-10 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 11-15 ร้อยละ 5.75   
จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งปี 

อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567          
(ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนด
ได้ ณ สิ้นปีที่ 10) 

PTTC10DA 4,0005/ ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี

อำยุ 100 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2653        
(ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนด
ได้ ณ สิ้นปีที่ 50 และ 75 และกรณีอ่ืนที่
ระบุในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้) 

รวม 109,715   
1/  ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบี้ย

ลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบำท โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวจะสิ้นสุดสัญญำในวันที่ 15 
พฤศจิกำยน 2564  

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

3/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำทจำกอัตรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบำท โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 6 มีนำคม 
2567  

4/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบำท โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 15 
สิงหำคม 2567 

5/   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลบำท จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรำดอกเบี้ย
ลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบำท โดยสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสัญญำในวันที่ 2 
ธันวำคม 2570 จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท และในวันที่ 2 มิถุนำยน 2571 จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท 
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หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท) 

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ / ก าหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2005 9,540 ร้อยละ 5.875 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อำยุ 30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2578 
USD Bond ปี 2012 18,4296/ ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อำยุ 30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2585 

รวม 27,969   
6/   ปตท. ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำกหุ้นกู้สกุลเหรียญ จ ำนวน 500 ล้ำนเหรียญ จำกอัตรำดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตรำ

ดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐฯ  
 

7.1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ท าการซื้อหุน้สามัญของ ปตท. 
 กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ (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 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย วันที่ 31 สิงหำคม 2553 และรุ่นที ่
2 (PTT-W2) จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย วันที่ 28 กันยำยน 2554 ได้ด ำเนนิกำรเสร็จสิ้น
แล้ว และยังไม่มีกำรขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม ่

  
ตั๋วแลกเงนิระยะส้ัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัไม่มียอดคงค้ำงตั๋วแลกเงินระยะส้ัน 

ผู้ถือหุ้น   

 ปตท. มีโครงสร้ำงผู้ถือหุน้ตำมขอ้มูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจำ่ยเงินปนัผลระหว่ำงกำลปี 2561 (ณ วันที่ 12 ตุลำคม  
2561)  ดังนี ้

 
รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 28,562.9 28,562.9 - 
ทุนช าระแล้ว     (ณ  วันที่ 12 ตลุาคม  2561) 
   - กระทรวงกำรคลัง 
   - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
   - กองทุนรวม วำยุภักษ์ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
   - สถำบันและนักลงทุนทั่วไป 

28,562.9 
14,598.9 
1,736.9 
1,736.9 
10,490.2 

28,562.9 
14,598.9 
1,736.9 
1,736.9 
10,490.2 

  100.00 
    51.111 

        6.081 
        6.081 
      36.727 

ทุนยังไม่ช าระ - -    - 
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ส่วนที่ 2(7) หน้ำที่ 4 

 

ทั้งนี้ รำยช่ือผู้ถือหุน้ใหญ่ 12 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้  (ณ วันที่ 12 ตุลำคม  2561)  
 

ล าดับที ่ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 
1.  กระทรวงกำรคลัง  14,598,855,750 51.111 
2.  บริษทั ไทยเอ็นวดีีอำร์ จ ำกัด  2,196,575,586 7.690 
3.  กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)  1,736,895,500  6.081 
4.  กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  1,736,895,500           6.081 
5.  STATE STREET EUROPE LIMITED 572,054,528 2.003 
6.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 547,412,451 1.917 
7.  ส ำนักงำนประกันสังคม 391,204,100 1.370 
8.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 263,758,093 0.923 
9.  GIC PRIVATE LIMITED 235,759,200 0.825 

10.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 182,479,900 0.639 
11.   BNY MELLON NOMINEES LIMITED 156,147,932           0.547 
12.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 147,761,976 0.517 

 ยอดรวม 22,765,800,516 79.704 
 
หมำยเหตุ  : 1.    ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 6, 8, 11 และ 12 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
มำเป็นกรรมกำรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง ส่วนผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 6, 8, 11 และ 12 ไม่ได้มีพฤติกำรณ์
มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมำเป็นกรรมกำรของ ปตท. เป็นต้น 

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

 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำย
และบริษัทได้ก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะ
ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปีแล้วจะต้องน ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมี
อ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  
ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ หำกกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งส ำรองตำมกฎหมำย
แล้ว  บริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีไป   
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

  หำกไม่มีควำมจ ำเป็นอันใดคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ำยเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งครำวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทไม่ได้ก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ    
 โครงสร้ำงกำรจดักำรบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562  ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร ปตท. โดย
แบ่งเป็นคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองจ ำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงำนท่ีมีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรสรรหำ  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำม  
เส่ียงองค์กร โดยมีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทัฯ บริหำรจดักำร ผ่ำน
คณะกรรมกำรจดักำรซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบดว้ย  25 คณะ  
 

 
ปี 2561 ปตท. มีกำรจัดตั้งโครงสร้ำงสำยงำน “ก ำกับดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพนัธ์” หรือ GRC (Governance, Risk, 

Compliance) ภำยใตร้องกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ก ำกบัดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพนัธ์ โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรและบูรณำกำรหลกัธรรมำภิบำล กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบองคก์ร  
ผ่ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกำรพฒันำวิธีปฏิบัติตำมกำรบริหำรจดักำรแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) โดยเล็งเห็น
ควำมจ ำเป็นในกำรรวมศูนย ์(Centralize) และบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีอยูต่ำมโครงสร้ำงสำยงำนต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนั
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในบริษทั ปตท. และกลุ่มบริษทั ปตท. เป็นไปอยำ่งโปร่งใส สอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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สำมำรถขบัเคล่ือนองค์กรอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอยำ่งย ัง่ยืน ตำมแนวคิดกำรบริหำรจดักำรแบบ “Three Lines of 
Defense”   
8.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
 ตำมขอ้บงัคบับริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรดงัน้ี 

 มีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน 

(หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. ก ำหนดใหมี้กรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง) 
 กรรมกำรอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีควำมรู้ดำ้นบญัชีกำรเงิน 
ทั้งน้ี ปัจจุบนัคณะกรรมกำรของ ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย ์ ลงวนัท่ี 18 มกรำคม 

2562 มีจ ำนวน  15  ท่ำน  ประกอบดว้ย 
 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 14 ท่ำน  (เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 11 ท่ำน ซ่ึงเกินกวำ่ก่ึงหน่ึงของกรรมกำรทั้งคณะ) 
 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร  1 ท่ำน 
 กรรมกำรท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ท่ำน 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย    

ล า 
ดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ปตท. 

1.  นำยไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนทช์ยั  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร  
(กรรมกำรตั้งแต่ 11 กรกฎำคม  2561   
ประธำนกรรมกำรตั้งแต่  7 กนัยำยน  2561) 

11 กรกฎำคม 2561 (วำระท่ี 1) 

2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยำรักษ ์   กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

1 กรกฎำคม 2557 (วำระท่ี 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระท่ี 2) 

3.  นำยดอน วสนัตพฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ 26 กรกฎำคม 2557 (วำระท่ี 1) 
11 เมษำยน 2559 (วำระท่ี 2) 

4.  นำยวชิยั อศัรัสกร กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 

4 กนัยำยน 2557 (วำระท่ี 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระท่ี 2) 

5.  พลเอกฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมกำรอิสระ / ประธำน 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

4 กนัยำยน 2557 (วำระท่ี 1) 
11 เมษำยน 2559 (วำระท่ี 2) 

6.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวสัด์ิ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง/กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

18 พฤศจิกำยน 2559 (วำระท่ี 1) 
12 เมษำยน 2561 (วำระท่ี 2) 

7.  นำงนนัทวลัย ์ศกนุตนำค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 1 กรกฎำคม 2557 (วำระท่ี 1) 
9 เมษำยน 2558 (วำระท่ี 2) 
12 เมษำยน 2561 (วำระท่ี 3) 

8.  นำยสุพจน์  เตชวรสินสกลุ  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ  18 มกรำคม  2561 (วำระท่ี 1) 
9.  ศ. ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
12 เมษำยน  2561 (วำระท่ี 1) 

10.  นำยสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน   22 เมษำยน 2558 (วำระท่ี 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระท่ี 2) 

11.  นำยจุมพล ริมสำคร กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  21 ธนัวำคม  2561 (วำระท่ี 1) 
12.  นำยดนุชำ  พิชยนนัท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

องคก์ร 
12 เมษำยน  2561 (วำระท่ี 1) 

13.  นำยธรรมยศ ศรีช่วย 2/ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 15 ธนัวำคม 2559 (วำระท่ี 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระท่ี 2) 

14.  นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
(ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) 

31 สิงหำคม  2561 (วำระท่ี 1) 
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หมำยเหตุ :     
คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและลำออกในปี 2561   ดงัน้ี 
- บุคคลล ำดบัท่ี 1 : นำยไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนทช์ยั  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎำคม  2561 แทนนำยปิยสวสัด์ิ  
    อมัระนนัทน ์ซ่ึงครบวำระ เน่ืองจำกอำยคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม  2561 และ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธำน 
    กรรมกำร  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 กนัยำยน  2561 
- บุคคลล ำดบัท่ี 8 : นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 18  มกรำคม 2561 แทนนำยบุญทกัษ ์หวงัเจริญ  
    ซ่ึงลำออก เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
- บุคคลล ำดบัท่ี 9 : ศ.ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์  เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษำยน 2561 แทนนำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์  
  ซ่ึงครบวำระ เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน  2561  
- บุคคลล ำดบัท่ี 11 : นำยจุมพล ริมสำคร เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561 แทนนำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ   
   ท่ีลำออกมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 ซ่ึงนำยกฤษฎำฯ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561  
   แทนนำยสมชยั สจัจพงษ ์ ซ่ึงลำออก เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2561  
- บุคคลล ำดบัท่ี 12 : นำยดนุชำ  พิชยนนัท ์ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษำยน 2561 แทนนำยชำญวิทย ์อมตะมำทุชำติ   
  ซ่ึงครบวำระ เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน  2561    
- บุคคลล ำดบัท่ี 14 : นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร เขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  คณะกรรมกำร  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 แทนนำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช ซ่ึงครบวำระตำมสัญญำจำ้ง วนัท่ี 31 สิงหำคม 2561   

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท. ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ เดือนมกรำคม 2562 ประกอบดว้ย    

ล า 
ดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ปตท. 

1.  นำยณฐัชำติ จำรุจินดำ1/ กรรมกำร 16 มกรำคม 2562 (วำระท่ี 1) 
2.  นำยกลิุศ สมบติัศิริ2/ กรรมกำร 16 มกรำคม 2562 (วำระท่ี 1) 

หมำยเหตุ :     
คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและลำออกในปี 2562   ดงัน้ี 
- 1/บุคคลล ำดบัท่ี 1 : นำยณฐัชำติ จำรุจินดำ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่ 16 มกรำคม 2562 แทนพล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ ซ่ึงครบวำระ  
    เน่ืองจำกอำยคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2561 
- 2/บุคคลล ำดบัท่ี 2 : นำยกุลิศ สมบติัศิริ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่ 16 มกรำคม 2562 แทนนำยธรรมยศ ศรีช่วย ซ่ึงลำออก มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
  1 มกรำคม 2562 

8.1.2  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษทั  มีอ ำนำจดูแลและจดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร และจะแต่งตั้งรองประธำน
กรรมกำรก็ได ้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

 คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจดักำรบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ก ำหนดวิสัยทศัน์  ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำประเด็นควำม
เส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจว่ำผูบ้ริหำรจะสำมำรถน ำวิสัยทัศน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ท่ีก ำหนดข้ึนไป
ปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 ควบคุม ติดตำม ดูแลใหมี้กำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์และนโยบำยท่ีส ำคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้ำหมำยทำง
กำรเงินและแผนงำนบริษทั งบประมำณของบริษทั ท่ีก ำหนด 

 จดัใหมี้ระบบบญัชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในและ
กำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 สอดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
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 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหำรมีระบบ หรือกระบวนกำรท่ี
มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีเหมำะสม  เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว 

 ท ำกำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  และก ำหนดค่ำตอบแทน  ให้
สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำน 

 ดูแลใหมี้ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยำ่งเหมำะสม 
 ใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่ำเช่ือถือและมีมำตรฐำนสูง 
 เป็นผูน้ ำและเป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมอี านาจด าเนินการ เพิม่เตมิดงันี ้

 อ ำนำจอนุมติักำรน ำเงินไปลงทุนระยะยำวต่ำงๆ เช่น กำรลงทุนในหุ้นสำมญั หุ้นบุริมสิทธิ พนัธบตัร หุ้นกู ้
และใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน 

 อ ำนำจอนุมติัใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ ในรูปแบบกำรใหเ้งินทุน ทั้งในรูปหุน้สำมญั 
หุน้บุริมสิทธิ กำรใหกู้ย้มืเงิน หรือกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินในรูปแบบอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 อนุมติักำรก่อหน้ีของ ปตท. รวมถึงกำรออกตรำสำรหน้ีต่ำงๆ เช่น หุน้กู ้(Debenture) 
 พิจำรณำงบประมำณประจ ำปี 
 อนุมติัจดัหำพสัดุ รวมถึงกำรอนุมติัเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำพสัดุ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่ 
 ใหค้วำมเห็นชอบกำรบรรจุ แตง่ตั้ง โยกยำ้ย หรือเล่ือนระดบัพนกังำนระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรือ

เทียบเท่ำข้ึนไป 
 แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั  

8.1.3  กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนั 
ตำมข้อบังคับบริษัทได้ก ำหนดกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนบริษัท ซ่ึง ณ วนัท่ี  18 มกรำคม 2562 (ปัจจุบัน) 

ประกอบดว้ย  (1) นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั
ของบริษทั หรือ  (2) นำยดอน วสันตพฤกษ ์นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล หรือ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมกำรสองในสำมคน
ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั  

8.1.4    การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1. กรรมกำรของบริษทัเลือกตั้ งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  5 คน และไม่เกิน 15 คน และมี

กรรมกำรท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน ซ่ึงกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่
ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้ดำ้นบญัชีและกำรเงิน โดยกรรมกำรตอ้ง
มีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยและขอ้บังคบัก ำหนด ทั้ งน้ี ตั้ งแต่ปี 2547 เป็นตน้มำ คณะกรรมกำร ปตท . ได้มีมติ
เห็นชอบใหก้ ำหนดสดัส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
ณ วนัท่ี 18 มกรำคม 2562 มีกรรมกำรอิสระ 11 คน มีกรรมกำรท่ีเป็นผูห้ญิง จ ำนวน 1 คน โดยกรรมกำรทั้งหมดมี
ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และมีกรรมกำรผูมี้ควำมเช่ียวชำญ ควำมรู้และมีประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีกำรเงิน 6 คน คือ 
นำยไกรฤทธ์ิ อุชุกำนนท์ชัย นำยสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ นำงนันทวลัย ์ศกุนตนำค นำยวิชัย อศัรัสกร นำยกุลิศ 
สมบติัศิริ และ นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร    
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2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท.  ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้รำยหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
(4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 
3. ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหน่ึงในสำมเป็นอตัรำ ถำ้

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหน่ึงในสำม 
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหก้รรมกำรจบัสลำกกนั
ว่ำผูใ้ดจะออก  ส่วนในปีท่ีสำมและปีหลงัๆต่อไป  ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง 

4. ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตั้งบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้บงัคบับริษทัเขำ้เป็นกรรมกำรแทนในต ำแหน่งท่ีวำ่งในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท. ครำวถดัไปก็ได ้เวน้แต่วำระของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน โดย
คณะกรรมกำรตอ้งมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่ทั้งน้ีบุคคลท่ีเขำ้
เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึง
บริษทั 

6. ในกำรลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมใน
ส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุ้น
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

8.1.5    คุณสมบัตขิองกรรมการ 
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พระรำชบญัญติัคุณสมบติัมำตรฐำน

ส ำหรับกรรมกำรและพนกังำนรัฐวสิำหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ 
 มีอำยไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 ไม่เป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสำหกิจเป็นผูถื้อหุ้นเกินกวำ่ 3 แห่ง ทั้งน้ีนบัรวมกำร

เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งและกำรไดรั้บมอบหมำยใหป้ฏิบติัรำชกำรแทนในต ำแหน่งกรรมกำรดว้ย 
 กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 ไม่เคยไดรั้บโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีไดก้ระท ำโดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 ไม่เป็นขำ้รำชกำรกำรเมือง เวน้แต่เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมบทบญัญติัแห่งกฎหมำย 
 ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีของพรรคกำรเมือง 
 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหนำ้ท่ี 
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 ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของรัฐวิสำหกิจนั้น หรือผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลท่ีรัฐวิสำหกิจนั้นถือหุน้ (ยกเวน้ กรรมกำร
ของรัฐวสิำหกิจ ท่ีไม่เป็นขำ้รำชกำร พนกังำน หรือลูกจำ้งท่ีมีต ำแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ ำต ำแหน่งของ
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ และกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั้น
ถือหุ้นไม่เกินกว่ำร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแลว้ของรัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมกำรหรือนิติบุคคลท่ี
รัฐวสิำหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมกำรถือหุน้อยู)่ 

 ไม่เป็นผูด้  ำรงต ำแหน่งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ เวน้แต่คณะกรรมกำรของรัฐวสิำหกิจ
นั้นมอบหมำยใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ 

 ไม่เป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร หรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูรั้บ
สัมปทำน ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชน์ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจกำรของรัฐวิสำหกิจนั้น เวน้แต่เป็นประธำน
กรรมกำร กรรมกำร หรือผูบ้ริหำรโดยกำรมอบหมำยของรัฐวสิำหกิจนั้น 
 โดยปี 2561 ไดมี้กำรทบทวนกำรก ำหนดเร่ืองกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในคู่มือกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีฯ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4 ดงัน้ี 
1. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวสิำหกิจและ/หรือ นิติบุคคลท่ีรัฐวสิำหกิจเป็นผูถื้อหุน้ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 
2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 

ทั้งน้ี กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในขอ้ 2 น้ี จะตอ้งไม่ขดัต่อหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1 ดว้ย ทั้งน้ี
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในขอ้ 1 และขอ้ 2 รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 แห่ง 
นอกจำกน้ี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรเฉพำะเร่ืองไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเน่ือง 

 อีกทั้ ง ปตท. ก ำกับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรท่ีกระทรวงกำรคลังจัดท ำข้ึน 
(Director’s Pool) ไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด เพ่ือเป็นไปตำมกฎหมำยดว้ย โดย 
ณ วนัท่ี 18 มกรำคม 2562 กรรมกำร ปตท. รวม 15 ท่ำน เป็นกรรมกำรอยูใ่นบญัชีรำยช่ือ Director’s Pool 
จ ำนวน 11 ท่ำน   

8.1.6    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
ปตท . มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไวอ้ย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี โดยในปี 2561  

ก ำหนดกำรประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวนัศุกร์ สปัดำห์ท่ีสำมของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเฉพำะครำวเพ่ิมเติม
ตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำร
ประชุมท่ีมีรำยละเอียดและเหตุผลครบถว้น และเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีมีเน้ือหำท่ีจ ำเป็นและเพียงพอในกำรตดัสินใจ 
ใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมประมำณ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำก่อนกำรประชุม  

ตั้งแต่ปี 2547 กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไดจ้ดัในรูปแบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์  มีกำรส่งระเบียบวำระ
กำรประชุมในรูปแบบแผ่น CD และตั้งแต่ปี 2556 ไดมี้กำรพฒันำผำ่นระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซ่ึงช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกและลดกำรใช้เอกสำรประกอบวำระกำรประชุมไดเ้ป็นจ ำนวนมำก  รวมถึงสำมำรถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำในกำรจดัส่งระเบียบวำระกำรประชุมไดเ้ป็นอยำ่งดี สำมำรถช่วยให้กำรท ำงำนของกรรมกำรเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว 
และมีขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

นอกจำกน้ี ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมกำรยงัก ำหนดใหจ้ดัท ำวำระสืบเน่ือง โดยเป็นกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ของกำร
ด ำเนินกำรตำมวำระท่ีมำน ำเสนอคณะกรรมกำร และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมขอ้สังเกต /ขอ้คิดเห็นของท่ีประชุม เพื่อเป็น
กำรติดตำมดูแลใหมี้กำรน ำกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั โดยใหจ้ดัท ำเป็นวำระรำยงำนในท่ีประชุมทุกเดือนดว้ย  

คณะกรรมกำรก ำหนดเป็นนโยบำยวำ่ในวำระใดหำกกรรมกำรเขำ้ข่ำยมีผลประโยชน์ท่ีอำจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ 
ของ ปตท.  ฝ่ำยเลขำนุกำรฯจะไม่จดัส่งวำระกำรประชุมใหก้รรมกำรท่ำนนั้น และกรรมกำรดงักล่ำวจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและ
งดออกเสียงในวำระนั้นๆ และในกำรพิจำรณำลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวนองคป์ระชุมขั้นต ่ำจะตอ้งมีกรรมกำร
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อยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีมำประชุม ทั้งน้ี ในกรณีองคป์ระชุมไม่เป็นไปตำมแนวปฏิบติัดงักล่ำว 
ขอใหถื้อเป็นดุลยพินิจของประธำนกรรมกำร โดยระบุนโยบำยไวใ้นคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีฯ  

ทั้งน้ี กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแต่ละวำระส ำหรับกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมจะประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น/
ขอ้สังเกต เป็นลำยลกัษณ์อกัษร  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองแลว้จำกคณะกรรมกำร ปตท. เพ่ือให้
กรรมกำรและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ ทั้งน้ี กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. แต่ละคร้ังใชเ้วลำประชุมประมำณ 3 ชัว่โมง  

ปี 2561 มีกำรประชุมรวม 16 คร้ัง เป็นกำรประชุมนดัปกติ 12 คร้ัง และกำรประชุมนดัพิเศษ 4 คร้ัง โดยกำรประชุมนดั
พิเศษเป็นวำระกำรก ำหนด/ทบทวน/อนุมติั วสิยัทศัน์และภำรกิจ ทิศทำงและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี rolling) ซ่ึง
จดัข้ึนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2561 ท่ีผำ่นมำ คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรไดมี้ส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทบทวน วสิยัทศัน์และ
ภำรกิจ และ อนุมติัทิศทำงและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มปตท. เพ่ือใชเ้ป็นกรอบและแนวทำงใหห้น่วยธุรกิจ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมใชใ้นกำรจดัท ำแผนวสิำหกิจและงบประมำณประจ ำปี 2562-2566 นอกจำกน้ี มีกำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มีผูบ้ริหำร 
1 คร้ัง ในเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 โดยหวัขอ้กำรประชุมเป็น “กำรวำ่จำ้งผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ปตท.” เพื่อใหค้  ำปรึกษำ ควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำและจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ทำงกฎหมำยใหก้บัคณะกรรมกำร ปตท. และ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรประชุมกรรมกำรอิสระ 1 คร้ัง ในเดือนพฤศจิกำยน 2561 ในหวัขอ้วำระเร่ือง " Managing 
Tough Issues in ID Meeting "  ซ่ึงกรรมกำรอิสระไดห้ำรือถึงประเด็นท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระในกำร
ประชุม ทั้งน้ี ในกำรประชุมทุกคร้ัง ประธำนฯ จะเปิดโอกำสใหก้รรมกำรเสนอควำมคิดเห็นอยำ่งเปิดเผยและมีอิสระเสรี  โดย
สรุปกำรประชุมตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี   
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 สรุปการเข้าประชุมในปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 5 คณะ 

   *พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ ครบวำระ เน่ืองจำกอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2561 
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- นำยปิยสวสัด์ิ อมัระนันทน์         
 

 
พ้นจากต าแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 65ปีบริบูรณ์ มีผล
ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

1 นำย ไกรฤทธ์ิ อุชุกำนนทช์ยั  แต่งตั้งมผีล 11 กรกฎาคม 2561        

2 ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ ์กิตยำรักษ์  
                

3 พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ*  
                

4 นำยดอน วสันตพฤกษ ์                  

5 นำยวชิัย อศัรัสกร                  

6 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  
                

7 นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวสัด์ิ              
    

8 นำงนนัทวลัย ์ศกุนตนำค     
             

9 นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล                  

- นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์       ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

10 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ แต่งตั้งมผีล 12 เมษายน 2561 
         

   

11 นำยสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ                  

- นำยสมชยั สัจจพงษ์  
   

   ลาออกมผีล 1 พฤษภาคม 2561 

- 
นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ 
*ลำออกมีผล 30 พฤศจิกำยน 2561 

แต่งตั้งมผีล 1 มถุินายน 2561 
  

       
ลาออกมผีล 

30 
พฤศจิกายน 

2561 

12 นำยจุมพล ริมสำคร  แต่งตั้งมผีล 21 ธันวาคม 2561  

- นำยชำญวิทย ์อมตะมำทุชำติ  
     ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

13 นำยดนุชำ พิชยนนัท ์ แต่งตั้งมผีล 12 เมษายน 2561  
           

14 นำยธรรมยศ ศรีช่วย                  

- นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิช          
   ครบวาระตามสัญญาจ้างมีผล 31 สิงหาคม 

2561 เป็นต้นไป 

15 นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร  แต่งตั้งมผีลวนัที ่31 สิงหาคม 2561      

 รวมกรรมการท่ีเข้าประชุม 14 14 14 15 13 14 12 14  14 15 15 14 14 14 15 15 

 จ านวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 15 14 15  15 15 15 15 15 15 15 15 
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รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2561 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี คณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม  16 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 17 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี 
6 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 6 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เส่ียงองค์กร 
รวม 5 คร้ัง 

1. นำยไกรฤทธ์ิ  อุชุกำนนทช์ยั  7/7      11 กรกฎำคม 2561 
(แทนนำยปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์) 

2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยำรักษ ์   16/16 17/17     - 

3. นำยดอน วสนัตพฤกษ ์ 16/16  6/6    - 

4. นำยวชิยั อศัรัสกร 16/16 17/17   1/1  - 

5. พล.อ.ฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข 16/16  6/6    - 

6. นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวสัด์ิ 14/16  6/6 3/3  4/4 - 

7. นำงนนัทวลัย ์ศกนุตนำค 13/16 15/17     - 

8. นำยสุพจน์  เตชวรสินสกลุ  15/16   2/3   18 มกรำคม 2561 
(แทนนำยบุญทกัษ ์หวงัเจริญ) 

9. ศ. ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   10/11   3/3   12 เมษำยน 2561  
(แทนนำยสมคิด เลิศไพฑูรย)์ 

10. นำยสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ 16/16    3/3  - 

11. นำยจุมพล ริมสำคร 1/1      21 ธนัวำคม 2561 
(แทนนำยกฤษฎำ  จีนะวิจำรณะ) 

12. นำยดนุชำ  พิชยนนัท ์ 9/11     4/4 12 เมษำยน 2561  
(แทนนำยชำญวิทย ์อมตะมำทุชำติ) 

13. นำยธรรมยศ ศรีช่วย 16/16     5/5 นำยธรรมยศฯ ลำออก 
มีผลตั้งแต่ 1 มกรำคม 2562 

14. นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   5/5      31 สิงหำคม 2561 
(แทนนำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) 

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2561 (รวม 7 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2561 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

คณะกรรมการ 
ปตท. 

รวม  16 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 17 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี
รวม 6 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 6 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เส่ียงองค์กร 
รวม 5 คร้ัง 

1. นำยปิยสวสัด์ิ  อมัระนนัทน์  9/9      
พน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เน่ืองจำกอำยคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ 
มีผลตั้งแต่ 11 กรกฎำคม 2561 

2. นำยชำญวทิย ์ อมตะมำทุชำติ  5/5   2/2  1/1 ครบวำระกำรเป็นกรรมกำร 
ปตท. เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน  2561 

3. นำยสมคิด  เลิศไพฑูรย ์ 5/5     1/1 ครบวำระกำรเป็นกรรมกำร 
ปตท. เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน  2561 

4. นำยสมชยั  สจัจพงษ ์ 2/6    2/2  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร มี
ผลตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 2561 

5. นำยกฤษฎำ  จีนะวจิำรณะ 8/8    1/1  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร มี
ผลตั้งแต่ 30 พฤศจิกำยน 2561 

6. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ  16/16   6/6   
พน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่ง 
เน่ืองจำกอำยคุรบ 65 ปีบริบูรณ์ 
มีผลตั้งแต่ 23 ธนัวำคม 2561 

7. นำยเทวนิทร์  วงศว์ำนิช  11/11      ครบวำระตำมสัญญำจำ้ง  
มีผลตั้งแต่ 31 สิงหำคม 2561  

หมายเหตุ  :  ในปี 2561 มกีารประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 12 คร้ัง และ ประชุมนัดพิเศษ 4 คร้ัง  
 * สาเหตสุ่วนใหญ่ท่ีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เน่ืองจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลา

ล่วงหน้า และส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ 
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8.2   ผู้บริหาร     
8.2.1     รายช่ือผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561 
(โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” แล้ว) 

 ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 1/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่

2.  นำยวิรัตน ์เอ้ือนฤมิต ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 

3.  นำยอรรถพล ฤกษพิ์บลูย ์2/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

4.  นำยวิทวสั สวสัด์ิ-ชูโต 3/ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีเทคโนโลยแีละวิศวกรรม   

5.  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศธิ์กลุ 4/    รักษำกำรประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 
6.  นำงอรวดี  โพธิสำโร 5/  รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กลยทุธอ์งคก์ร 

7.  นำยปรีชำ โภคะธนวฒัน์ 6/   รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บริหำรองคก์รและควำมย ัง่ยนื 

8.  นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง7/ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ก ำกบัดูแลองคก์รและกิจกำรสัมพนัธ ์

9.  นำงสำวเพียงพนอ บุญกล ่ำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ส ำนกักฎหมำย  

10.  นำยนพดล ป่ินสุภำ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญห่น่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

11.  นำงสำวดวงพร  เท่ียงวฒันธรรม 8/ รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บริหำรกลยทุธก์ลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

12.  นำยดิษทตั  ปันยำรชุน 9/ รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 

13.  นำยวรวฒัน ์ พิทยศิริ 10/  รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่นวตักรรมและดิจิตอล 

14.  นำยพงศธร ทวีสิน 11/  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั  (มหำชน)   

15.  นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  

16.  นำยอธิคม  เติบศิริ  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

17.  นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน)  

18.  นำงสำวจิรำพร ขำวสวสัด์ิ 12/  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่งรักษำกำรแทนประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่บริษทั ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั 
(มหำชน) 

19.  นำยชวลิต  ทิพพำวนิช  13/  รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 
(มหำชน)   

20.  นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนงั 14/  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญส่ำยงำนกำรเงินและบญัชี บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)    

21.  นำยสัมฤทธ์ิ ส ำเนียง15/ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญก่ลยทุธ์บริหำรกำรเงินองคก์ร  

22.  นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกนัติ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญน่โยบำยกำรเงินและบญัชีองคก์ร     

23.  นำยเชียรวทิย ์อุดมวฒัน์วงศ ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญศู่นยบ์ริกำรงำนบญัชี 
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หมายเหตุ :  รำยช่ือ 1-5 คือผูบ้ริหำรของบริษทั ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 1/แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซ่ึงครบวาระตามสัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 2/ด ารงต าแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยทุธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย อีกหน้าท่ีหน่ึง   
   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561 
 3/  แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 16 กันยายน 2561 แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซ่ึงไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
    กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 4/ แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนางนิธิมา เทพวนังกูร ซ่ึงเกษียณอายุ 
    5/แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนางศรีวรรณ เอ่ียมรุ่งโรจน์ ซ่ึงเกษียณอาย ุ
 6/ แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายกฤษณ์ อ่ิมแสง ซ่ึงไปด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก ากับดูแล

องค์กรและกิจการสัมพันธ์  
  7/แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร โดยจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือก ากับดูแล
    องค์กรและกิจการสัมพันธ์ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 8/แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบลูย์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยทุธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย อีกหน้าท่ีหน่ึง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

                                   9/แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนางบุบผา อมรเกียรติขจร ซ่ึงเกษียณอายุ 
 10/แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 16 กันยายน 2561 แทนนายวิทวสั สวสัด์ิ-ชูโต ซ่ึงไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยแีละ
    วิศวกรรม   
 11/ แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายสมพร ว่องวฒิุพรชัย ซ่ึงเกษียณอายุ  

 12/ แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 เน่ืองจากมกีารปรับโครงสร้าง ปตท. เพ่ือให้ บริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลีก 
    จ ากัด (มหาชน)  (บริษัท PTTOR) เป็นบริษัทหลักของกลุ่ม ปตท. ในการด าเนินธุรกิจน า้มนัและค้าปลีก 

 13/ แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 แทนนายเติมชัย บุนนาค ซ่ึงเกษียณอายุ 
 14/ แต่งต้ังเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม 2561  

15/วนัที่ 1 มกราคม 2562 ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้บริหารเปลีย่นแปลงในช่วงตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2562   ดงันี ้

 ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง 

1.  นำยยงยศ  ครองพำณิชย ์ ผูบ้ริหำรจำก บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) มำปฏิบติังำน 
Secondment  ปตท.ในต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กลยทุธ์บริหำรกำรเงิน
องคก์ร (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 แทนนำยสมัฤทธ์ิ ส ำเนียง) 

2.  นำยวฒิุกร สติฐิต รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
กมุภำพนัธ์ 2562 แทนนำยนพดล ป่ินสุภำ ซ่ึงยำ้ยไปปฏิบติัหนำ้ท่ี รองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. ปฏิบติังำน Secondment บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) ใน
ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (แทนนำยสุกฤตยฯ์ ท่ีลำออกก่อนเกษียณอำย)ุ) 

3.  นำยสุกฤตย ์สุรบถโสภณ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปฏิบติังำน Secondment ในต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) ลำออกก่อนเกษียณอำย ุมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 
กมุภำพนัธ์ 2562 

 
8.2.2   อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
 ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่มีอ ำนำจและหนำ้ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรบริษทั ตำมท่ีคณะกรรมกำร
มอบหมำย และจะตอ้งบริหำรบริษทัตำมแผนงำนหรืองบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรอยำ่งเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ 
สุจริตและระมดัระวงั  รักษำผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอยำ่งดีท่ีสุด อ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ให้
รวมถึงเร่ืองหรือกิจกำรต่ำงๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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 ด ำเนินกิจกำร  และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั 
 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่ำจำ้ง ลงโทษทำงวินัย พนักงำนและ

ลูกจำ้ง ตลอดจนใหพ้นกังำนและลูกจำ้งออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด  
 ด ำเนินกำรให้มีกำรจดัท ำและส่งมอบนโยบำยทำงธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงำนและงบประมำณ

ต่อคณะกรรมกำรเพ่ือขออนุมติั  และมีหนำ้ท่ีรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ตำมแผนและงบประมำณท่ีไดรั้บ
อนุมติัดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรในทุกๆ 3 เดือน 

 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย  แผนงำนและงบประมำณท่ีได้รับอนุมติัจำก
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร ปตท.ไดม้อบอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรบริษทัให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยมีหลกักำรและ
ขอบเขตอ ำนำจ  ดงัต่อไปน้ี 

 เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวตัถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบำย  ระเบียบ  
ขอ้ก ำหนด  ค ำสั่งและมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุก
ประกำร 

 เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบังคบับัญชำ  ติดต่อ  สั่งกำร  ด ำเนินกำร  ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรม 
สัญญำ  เอกสำรค ำสั่งหนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ
และบุคคลอ่ืน  ตลอดจนให้มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆท่ีจ ำเป็นและสมควร  เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
ขำ้งตน้ส ำเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรบงัคบับญัชำพนกังำนและลูกจำ้งทุกต ำแหน่งรวมถึงกำรบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน 
เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง  ลงโทษทำงวินัย  ตลอดจนให้ออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบ 
ขอ้ก ำหนดหรือค ำสัง่ท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัก ำหนด  แต่ถำ้เป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งชั้นท่ีปรึกษำ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำข้ึนไปจะตอ้งได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทัก่อน และให้มีอ ำนำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรท ำงำนของพนักงำนและลูกจำ้ง  
และออกระเบียบวำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนของบริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้ก ำหนด หรือ
ค ำสัง่ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

 ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง  และ/หรือมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังำนเฉพำะอยำ่งแทนได ้
โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยูภ่ำยใตข้อบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจ
ตำมหนังสือมอบอ ำนำจดังกล่ำว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสั่งท่ี
คณะกรรมกำรของบริษทั และ/หรือบริษทัก ำหนดไว ้

ทั้งน้ี กำรใชอ้  ำนำจของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถกระท ำได ้หำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่มี
ส่วนไดส่้วนเสีย  หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัในกำรใชอ้ ำนำจดงักล่ำว  โดยในปี 2561
ไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีนอกเหนือขอบเขตอ ำนำจดงักล่ำว 

8.2.3     คณะกรรมการจดัการของ ปตท.    
 ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม  2544  ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. (PTT Management Committee: 
PTTMC) เพ่ือท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำร ปตท. ทั้งน้ี ณ  4 กมุภำพนัธ์ 2562 ประกอบดว้ยผูบ้ริหำร 15 ต ำแหน่ง ดงัน้ี 
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ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
1.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ประธำนกรรมกำร 
2.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
3.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย กรรมกำร 
4.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีเทคโนโลยแีละวศิวกรรม กรรมกำร 
5.  ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน  กรรมกำร 
6.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
7.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ กรรมกำร 
8.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บริหำรกลยทุธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย กรรมกำร 
9.  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่นวตักรรมและดิจิตอล กรรมกำร 
10. รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บริหำรองคก์รและควำมยัง่ยนื กรรมกำร 
11. รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ส ำนกักฎหมำย  กรรมกำร 
12. รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ก ำกบัดูแลองคก์รและกิจกำรสมัพนัธ์ กรรมกำร 
13. รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปฏิบติังำน บริษทั ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก  
      จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำร 

14. รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กลยทุธ์องคก์ร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เลขำนุกำรบริษทั และองคก์รสมัพนัธ์ ผูช่้วยเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรจดักำรฯ มีก ำหนดกำรประชุมอยำ่งนอ้ยเดือนละ 3 คร้ัง โดยในปี 2561 มีกำรประชุมรวม 46 คร้ัง   
(นดัปกติ 42 คร้ัง และนดัพิเศษ 4 คร้ัง)  

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดัการของ ปตท. 

 ใหค้  ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ในกำรตดัสินใจ
ในประเดน็ท่ีส ำคญัต่อกลยทุธ์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  แผนกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ผลกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน  งบประมำณ  กำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั ปตท.และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  
รวมทั้งบริหำรจดักำรใหเ้กิดระบบกำรท ำงำนของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  ใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนั  
ใหร้วมถึงกำรใหค้  ำปรึกษำ ขอ้เสนอแนะ ผลกัดนั และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กำรก ำหนดวสิยัทศัน์ และภำรกิจหลกัของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดทิศทำงกลยทุธ์องคก์ร และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจน  
  ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม 
- กำรก ำหนดทิศทำงกำรก ำกบัดูแลธรรมำภิบำลและกำรบูรณำกำร Governance Risk และ Compliance    
  ของกลุ่ม ปตท. 
- กำรพิจำรณำกลัน่กรองถึงโครงสร้ำงกำรจดัสรรงบประมำณและทรัพยำกร เพื่อกำรลงทุนและ 
  กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure) 
- กำรพิจำรณำกลัน่กรองกำรบริหำรกำรลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio  
   Management) 
- กำรพิจำรณำกลัน่กรอง และติดตำมกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศของกลุ่ม ปตท. 
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- กำรก ำหนดนโยบำย/กำรตดัสินใจดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำ 
   ผูบ้ริหำรของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดบั 14 ข้ึนไป ใหเ้ป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ เพ่ือรองรับภำรกิจ 
  ของ กลุ่ม ปตท. ในอนำคต (Leadership Affliliation & Alignment Program) 
- กำรพิจำรณำกลัน่กรองและใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัมำตรฐำน/ กำรสร้ำงกลไกกำรบริหำรจดักำรองคก์ร 
ระบบทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกระบวนกำรธุรกิจและโครงสร้ำงองคก์รใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพ่ือ
กำ้วไปสู่องคก์รแห่งควำมเป็นเลิศอยำ่งย ัง่ยนื 

- กำรพิจำรณำ กลัน่กรอง ก ำหนดนโยบำยและหลกักำรกำรก ำกบัดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of  
   Conduct) รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดผลในทำงปฎิบติัตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว ้ 
- กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัในกำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลและกำรเงินใหแ้ก่ ปตท. และบริษทัท่ี ปตท. 
  ถือหุน้ 
- กำรหำขอ้ยติุร่วมในประเด็นขอ้ขดัแยง้ท่ีส ำคญัระหวำ่งกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ และกลุ่มธุรกิจ 
  ปิโตรเลียมขั้นปลำย และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 
- กำรติดตำมควำมคืบหนำ้ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. เทียบกบัเป้ำหมำยท่ีก ำหนด (PA &  
  KPIs) 
- กำรพิจำรณำกลัน่กรองกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
- กำรกลัน่กรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. 
- กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของผลกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร ปตท.  เพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรอยำ่ง 
   มีประสิทธิผล 
- กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือ คณะท ำงำน เพ่ือช่วยปฎิบติังำนของคณะกรรมกำรฯ  
- ปฎิบติังำนอ่ืนตำมท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่มอบหมำย 

 
นอกจำกคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ตำมข้ำงต้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และสำมำรถผลกัดนักลยุทธ์ และกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยได ้ปตท. ได้มีจัด
แบ่งกลุ่มของคณะกรรมกำรเป็น 3 ประเภทหลกัประกอบดว้ย   
1. คณะกรรมกำรผลกัดนักลยทุธ์องคก์ร (Strategy Committees) ประกอบดว้ย   

1.1. คณะกรรมกำรจดักำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) 
1.2. คณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) (ท่ีกล่าวข้างต้น) 

2. คณะกรรมกำรประสำนและตดัสินใจระหวำ่งธุรกิจ (Coordination Committees) ประกอบดว้ย 
2.1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ (Upstream & Gas Business 

Group Alignment & Coordination Management Committee : UAC) 
2.2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย (Downstream Business Group Alignment & 

Coordination Committee: DAC) 
2.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือกลุ่มเทคโนโลยแีละวศิวกรรม (Technology and Engineering Group Alignment & 

Coordination Management Committee : TEAC 
2.4. คณะกรรมกำร เทคโนโลยกีลุ่ม ปตท. ( PTT Group Technology Committee: PTTGTC) 

2.5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนืกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: SAC) 
2.6. คณะกรรมกำรแผนกลยทุธ์ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC) 
2.7. คณะกรรมกำรแผนกลยทุธ์ธุรกิจน ้ ำมนั (Oil Business Strategic Alignment Committee : OBSC) 
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2.8. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย (Downstream Petroleum Business Group Strategic 
Alignment Committee:  DBSC) 

2.9. คณะกรรมกำรแผนกลยทุธ์ธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (Trading Business Strategic Alignment Committee: TBSC) 
       2.10. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ (Trading Risk Management Committee: TRMC) 
3. คณะกรรมกำรบริหำรองคก์ร (Support Committees) ประกอบดว้ย 

3.1. คณะกรรมกำรแผนวสิำหกิจและบริหำรควำมเส่ียง (Corporate Plan and Risk Management Committee : CPRC) 
3.2. คณะกรรมกำรจดักำรกำรก ำกบัดูแล กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรก ำกบักำรปฏิบติัตำมกฎหำย กฎ ระเบียบองคก์ร 

(Governance Risk and Compliance Management Committee) 
3.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล (Human Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee : HRAC) 
3.4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มกำรเงินและบญัชี (Finance & Accounting Group Alignment &  

Coordination Management Committee : FAAC) 
3.5. คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group KM Committee)  
3.6. คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรตรวจสอบภำยในกลุ่ม ปตท.  (PTT Group Internal Audit Management  

Committee) 
3.7. คณะกรรมกำรดิจิตอลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital Steering Committee) 
3.8. คณะกรรมกำรนโยบำยและกำรจดัหำเชิงกลยทุธ์ระหวำ่งบริษทัในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & Strategic Sourcing 

Committee) 
3.9. คณะกรรมกำรนโยบำย คุณภำพ ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Quality, Security, Safety, Health, and Environment Management Committee : QSHEGMC) 
3.10. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลแบรนดบ์ริษทักลุ่ม ปตท. (PTT Group Brand Equity Optimization Committee)  
3.11. คณะกรรมกำร Operational Excellence กลุ่ม ปตท. (PTT Group Operational Excellence Committee) 
3.12. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate Governance Committee) 
3.13. คณะกรรมกำรนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสงัคมกลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR Committee) 

 
8.3  เลขานุการบริษัท  

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมกำร ปตท. จึงไดแ้ต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัข้ึน 
โดยมีภำระหนำ้ท่ีในกำรใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งทรำบและปฏิบติั  กำรจดักำรประชุม  
รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร  เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั้งกำรจดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร  อำทิ  ทะเบียนกรรมกำร  หนงัสือนัดประชุม
คณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น  รำยงำนกำร
ประชุมผูถื้อหุน้  และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร  

โดยคณะกรรมกำรฯ ไดแ้ต่งตั้ง เลขำนุกำรบริษทัตั้งแต่ปี 2551 มำเป็นล ำดบั โดยตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวำคม 2556 จนถึง
ปัจจุบนั ไดแ้ต่งตั้ง นำงวนัทนีย ์จำรึก ปฎิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรบริษทั  

เลขานุการบริษัท  (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)   :   นางวนัทนีย์ จารึก 
อายุ  58 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น     ร้อยละ   0.000430 
 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2(8)  หนำ้ท่ี 16 

ประวตักิารศึกษา 
- ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบณัฑิต (ภำษำเยอรมนั) มหำวทิยำลยัเชียงใหม่  
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (Master of Business Administration) มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ประวตักิารอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
-  หลกัสูตร 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),  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร TLCA: Executive Development Program (EDP 7) สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
-  หลกัสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 
-  หลกัสูตร Leadership Development Program ของสถำบนั Centre for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ 

(2015) 
-  หลกัสูตร Professional Exchange Program จดัโดย The HONG KONG Institute of Chartered Secretaries  

ประเทศฮ่องกง (2016) 
-  หลกัสูตรกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดีเพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื ส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 5 สถำบนั

ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี ส ำนกังำน ก.พ.ร. (ก.พ.ร. 1 รุ่นท่ี 5) (กมุภำพนัธ์ – กนัยำยน 2561)   
-  หลกัสูตร Advanced Management Program ปตท. (มีนำคม 2561) 
-  หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 2 รุ่นท่ี 3 ปตท. (เมษำยน – กนัยำยน 2561) 

ประสบการณ์ท างาน 
-  2545 -2548   ผูช้  ำนำญกำร ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท. 
-  2549 -2556   หวัหนำ้ทีม ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
- 2556-2561     ผูจ้ดักำรฝ่ำย ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
- 2561- ปัจจุบนั   ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เลขำนุกำรบริษทัและองคก์รสมัพนัธ์   

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคญัทีเ่กีย่วข้อง 
 -ไม่มี- 
กจิกรรมพเิศษทีส่ าคญั 

- ประธำนกรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบริษทัจดทะเบียนไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- กรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรชมรมนกัเรียนเก่ำเตรียมอุดมศึกษำรุ่น 38  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 -ไม่มี- 

8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำ
หนำ้ท่ีทบทวน  โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม  และสอดคลอ้งกบัภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของ
บริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนัโดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมและโบนสั อน่ึง กรรมกำรท่ี
ไดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  ก็ใหไ้ดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมตำมควำมรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรไดรั้บกำรขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  ดงัน้ี 
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8.4.1   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 12 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติั

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  แยกเป็นดงัน้ี 
1.  ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม   

1.1 ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ประกอบดว้ย 
-  ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เดือนละ  30,000  บำท (เท่ำกบัอตัรำเดิม) 
-  เบ้ียประชุม เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุมคร้ังละ  50,000  บำท (เท่ำกบัอตัรำเดิม)โดยจ ำกดักำร  

               จ่ำยเบ้ียประชุม ไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน (จำกเดิม จ ำกดักำรจ่ำยเบ้ียประชุมไม่เกินปีละ  15 คร้ัง) 
1.2  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรอ่ืน ท่ีคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้ง (จ่ำยในอตัรำเดิม) แต่จ ำกดักำรจ่ำยเบ้ีย

ประชุมไม่เกิน 1 คร้ังต่อเดือน ไดแ้ก่ 
1.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 15,000 บำท  
-  เบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม)  
   และเลขำนุกำรฯ ใหไ้ดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 7,500 บำท 

1.2.2   ส ำหรับคณะกรรมกำรอ่ืน คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนท่ีอำจมีกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ ตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสมในอนำคต เท่ำกบัอตัรำเดิม ก ำหนดเบ้ียประชุมคร้ังละ 24,000 บำท (เฉพำะ
กรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม)  

1.3  ประธำนกรรมกำร ปตท. และ ประธำนคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองของทุกคณะฯ ใหไ้ดรั้บค่ำตอบแทนรำย
เดือนและเบ้ียประชุมสูงกวำ่กรรมกำรในอตัรำร้อยละ 25 

 เงนิโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2561 (จ่ำยในอตัรำเดิม) 
ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสให้สะทอ้นและเช่ือมโยงกบัผลประกอบกำรหรือก ำไรสุทธิของ ปตท. ใน

อตัรำเท่ำกบัร้อยละ 0.05 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 และใหค้  ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง ทั้งน้ีไม่เกิน 3,000,000 
บำท ต่อคนต่อปี (เท่ำกบัอตัรำเดิม) และประธำนกรรมกำร ปตท. ไดรั้บสูงกวำ่กรรมกำรฯในอตัรำร้อยละ 25   
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ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2561  

         หน่วย : บำท 

ล าดบั รายนาม 

จ านวน
วนั 
ม.ค.-
ธ.ค. 
2561 

โบนัส 
เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

รวมเบีย้ประชุม
กรรมการฯและ
ค่าตอบแทนราย

เดือน 

รวม
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 
(รวมค่าตอบแทน

รายเดือน) 
เฉพาะเร่ือง 

1 นำยไกรฤทธ์ิ อุชุกำนนทช์ยั  174 1,787,671 548,823 - 548,823 2,336,494 

2 
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ ์ 
กิตยำรักษ ์ก/ 

365 3,000,000 960,000 498,000 1,458,000 4,458,000 

3 นำยดอน วสนัตพฤกษ ์ก/  365 3,000,000 960,000 168,000 1,128,000 4,128,000 
4 นำยวชิยั อศัรัสกร ก/ 365 3,000,000 960,000 420,000 1,380,000 4,380,000 
5 พล.อ.ฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข ก/  365 3,000,000 960,000 240,000 1,200,000 4,200,000 
6 นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวสัด์ิ 365 3,000,000 960,000 336,000 1,296,000 4,296,000 
7 นำงนนัทวลัย ์ศกนุตนำค  365 3,000,000 910,000 360,000 1,270,000 4,270,000 
8 นำยสุพจน์ เตชวรสินสกลุ 348 2,860,274 893,548 48,000 941,548 3,801,822 
9 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์ 264 2,169,863 659,000 72,000 731,000 2,900,863 
10 นำยสมศกัด์ิ โชติรัตนะศิริ ก/ 365 3,000,000 960,000 96,000 1,056,000 4,056,000 
11 นำยจุมพล ริมสำคร 11 90,411 60,645 - 60,645 151,056 
12 นำยดนุชำ พิชยนนัท ์ 264 2,169,863 609,000 96,000 705,000 2,874,863 
13 นำยธรรมยศ ศรีช่วย ก/ 365 3,000,000 960,000 168,000 1,128,000 4,128,000 
14 นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกรข/ 123 1,010,959 320,968 - 320,968 1,331,927 
  รวมทั้งส้ิน 34,089,041 10,721,984 2,502,000 13,223,984 47,313,025 

 
ก/ รวมค่ำเบ้ียประชุมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนในกระบวนกำรสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ   
     กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. 
ข/ ค่ำตอบแทนกรรมกำรทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 – 31 ธนัวำคม 2561 ของนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร  ซ่ึงนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ไดส่้งคืนให้กบั 
บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน) เป็นไปตำมเง่ือนไขสญัญำจำ้งบริหำร ในต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ำกดั 
(มหำชน)  

       นอกจำกน้ี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดส่้งคืนค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร ท่ีไดรั้บ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษทัในกลุ่มอีก 2 บริษทั ในช่วงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 – 31 ธนัวำคม 2561 ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีไดรั้บจำก บริษทั 
ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวนเงิน 1,113,562.53 บำท และค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีไดรั้บจำกบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
ปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 541,936 บำท เรียบร้อยแลว้ตำมเง่ือนไขสญัญำจำ้งบริหำรฯ 
 
หมำยเหตุ  :  
   บุคคลล ำดบัท่ี 8 นำยสุพจน์  เตชวรสินสกุล ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกรำคม 2561 
   บุคคลล ำดบัท่ี 9 ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษำยน 2561 
   บุคคลล ำดบัท่ี 11 นำยจุมพล ริมสำคร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561 
   บุคคลล ำดบัท่ี 12 นำยดนุชำ  พิชยนนัท ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วนัท่ี 12 เมษำยน 2561 
   บุคคลล ำดบัท่ี 14 นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและเลขำนุกำร ตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 
 
ทั้งน้ี บริษทั จดัหำรถส ำหรับกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีให้กบัประธำนกรรมกำรใชใ้นขณะด ำรงต ำแหน่ง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเท่ำนั้น 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2(8)  หนำ้ท่ี 19 

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2561 
หน่วย  : บำท 

ล าดบั รายนาม 
จ านวนวนั 
ม.ค.-ธ.ค. 
2561 

โบนัส 
เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

รวมเบีย้ประชุม
กรรมการฯและ
ค่าตอบแทนราย

เดือน 

รวม
ค่าตอบแทน 

ปี 2561 
(รวม

ค่าตอบแทนราย
เดือน) 

(เฉพาะ
เร่ือง) 

1 นำยปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์  191 1,962,329 674,597 - 674,597 2,636,926 
2 นำยชำญวทิย ์อมตะมำทุชำติ  102 838,356 302,000 78,000 380,000 1,218,356 
3 นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์ 102 838,356 302,000 24,000 326,000 1,164,356 
4 นำยสมชยั สจัจพงษ ์ก/ 120 986,301 220,000 96,000 316,000 1,302,301 
5 นำยเทวนิทร์ วงศว์ำนิชข/ 242 1,989,041 639,032 - 639,032 2,628,073 
6 นำยกฤษฎำ จีนะวจิำรณะ 182 1,495,890 479,000 24,000 503,000 1,998,890 
7 พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธ์ิ ก/ 356 2,926,027 951,290 228,000 1,179,290 4,105,317 

  รวมทั้งส้ิน 11,036,301 3,567,919 450,000 4,017,919 15,054,220 
 
ก/ รวมค่ำเบ้ียประชุมกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนในกระบวนกำรสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ   
     กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. 
ข/ ค่ำตอบแทนกรรมกำรทั้งหมดของนำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช ซ่ึงนำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช ไดส่้งคืนให้กบั บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน) เป็นไปตำม        
     เง่ือนไขสญัญำจำ้งบริหำร ในต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ปตท. จ  ำกดั (มหำชน)  
           นอกจำกน้ี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช) ไดส่้งคืนค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร 
และหรือกรรมกำร ท่ีไดรั้บค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษทัในกลุ่มอีก 2 บริษทั ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีไดรั้บจำก บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) ปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 2,374,115.83 บำท และคำ่ตอบแทนกรรมกำรท่ีไดรั้บจำกบริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ปี 
2561 เป็นจ ำนวนเงิน 3,918,552 บำท เรียบร้อยแลว้ตำมเง่ือนไขสญัญำจำ้งบริหำรฯ  
 
หมำยเหตุ  :  
 บุคคลล ำดบัท่ี 1 นำยปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 และพน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งเน่ืองจำกอำย ุ
                                         ครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่ 11 กรกฎำคม 2561 
 บุคคลล ำดบัท่ี 2 นำยชำญวิทย ์อมตะมำทุชำติ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยำยน 2557 และครบวำระกำรเป็นกรรมกำร ปตท. เม่ือ 
                                         วนัท่ี 12 เมษำยน  2561 
 บุคคลล ำดบัท่ี 3 นำยสมคิด เลิศไพฑูรย ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2560 และครบวำระกำรเป็นกรรมกำร ปตท. เม่ือ 
                                         วนัท่ี 12 เมษำยน  2561 
 บุคคลล ำดบัท่ี 4  นำยสมชยั สัจจพงษ ์ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2558  และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ปตท. มีผลตั้งแต่วนัท่ี  
                                               1 พฤษภำคม 2561 
 บุคคลล ำดบัท่ี 5 นำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและเลขำนุกำร ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยำยน 2558 และครบวำระตำมสัญญำจำ้งมีผลตั้งแต่  
                                               31 สิงหำคม 2561 
 บุคคลล ำดบัท่ี 6 นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ปตท. มีผลตั้งแต่ 
                                              วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 
 บุคคลล ำดบัท่ี 7  พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธ์ิ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยำยน 2557 และพน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งเน่ืองจำกอำย ุ
                                          ครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่ 23 ธนัวำคม 2561 
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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558-2561                 หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงิน 

เงินเบ้ียประชุม 15 18,232,411 15 15,883,016 15 17,319,925 15 17,241,903 

โบนสัรวม 15 9,664,611 15 41,717,213 15 45,215,753 15 45,125,342 
รวม  27,897,022 

 
57,600,229  62,535,679  62,367,245 

หมำยเหตุ ปี 2558, 2559, 2560, 2561 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปตท. ท่ีแสดงในตำรำง ไดร้วมค่ำตอบแทนกรรมกำรของนำยเทวินทร์ฯ และนำยชำญศิลป์ฯ  ซ่ึง
ทั้งสองท่ำน ไดส่้งคืนให้ ปตท. แลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการอสิระทีไ่ด้รับจากการเป็นกรรมการอสิระ ในบริษัทย่อย* ระหว่างปี 2561   
กรรมกำรอิสระของ ปตท. ท่ีเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (GC) ไดรั้บค่ำตอบแทนจำก 
GC ดงัน้ี 

*อำ้งอิงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่  

 

8.4.2    ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร ปตท. ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของ ปตท. ตำมระบบประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (Performance Agreement : PA) ก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลังซ่ึง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ และผูบ้ริหำรทุกระดับร่วมกันก ำหนดตัวช้ีวดัและ ตั้ งค่ำเป้ำหมำย (Key 
Performance Indicators : KPIs) ไวแ้ต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและน ำไปใชใ้นกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรทุกระดับ โดยส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้
สะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมำตรฐำนของกลุ่มธุรกิจชั้นน ำประเภท
เดียวกัน โดยก ำหนดปัจจัยในกำรพิจำรณำประเมินผล 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ี 1 ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ปัจจัยท่ี 2 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรและภำวะผูน้ ำ และปัจจยัท่ี 3 ผลด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งน ำเสนอหลกักำรและ
จ ำนวนค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพ่ือพิจำรณำและอนุมติั 
 จ ำนวนผูบ้ริหำรตำมนิยำม ก.ล.ต. มีจ ำนวน 5 รำยตำมต ำแหน่ง ไดแ้ก่ ต ำแหน่ง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ (ปธบ./กผญ.) ประธำนเจำ้หน้ำท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
ปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีเทคโนโลยแีละวิศวกรรม และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน  ซ่ึง
ไม่รวมผูบ้ริหำรระดับสูงท่ีไปปฏิบัติงำนในบริษัทท่ี ปตท. ถือหุ้น และผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษัทท่ี ปตท. ถือหุ้น ท่ีมำ
ปฏิบติังำนท่ี ปตท. ไดรั้บค่ำตอบแทนจำก ปตท.ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี  
 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าตอบแทน 
โบนัสกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุมและ
ค่าตอบแทน รายเดือน 

นำยดอน วสนัตพฤกษ ์ 3,278,689 990,000 80,000 4,348,68 
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2561 (แยกค่าตอบแทน ปธบ./กผญ.)      
  หน่วย  :  บำท 

 หมำยเหตุ : - ค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ของนำยเทวินทร์ วงศว์ำนิช ด ำรงต ำแหน่ง ช่วงวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 –     
30 สิงหำคม 2561 และนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ด ำรงต ำแหน่ง ช่วงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 – 31 ธนัวำคม 2561  

 - เงินเดือนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ในส่วนของ นำยเทวินทร์  วงศว์ำนิช และ นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร  รวม
ค่ำตอบแทนท่ี ปตท. จ่ำยให้เน่ืองจำกปฏิบติังำนเพ่ิมเติม ไดแ้ก่กำรเป็นประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร บริษทัในกลุ่ม ปตท. ตำมท่ี
ไดรั้บมอบหมำย  
โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดส่้งคืนค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร ท่ีไดรั้บจำก 
ปตท.  บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) ในระหวำ่งท่ีท่ำนด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. ใหก้บั ปตท. เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขสญัญำจำ้งบริหำรฯ 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2558 – 2561  
       หน่วย  :  บำท 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2558 - 2561 
              หน่วย  :  บำท 

 
ค่าตอบแทน  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ า
นว

นร
าย

ตา
มต

 าแ
หน่

ง
รา
ย จ านวนเงนิ 

จ า
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ย จ านวนเงนิ 
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น่ง
  

จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย
ตา
ม

ต า
แห

น่ง
 

จ านวนเงนิ 

เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 4 5,086,634 4 3,518,977 4 3,632,300 4 3,708,690 

    

ค่าตอบแทน 

ปี 2561 

 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ผู้บริหาร 
(ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.) รวม 

จ ำนวนรำยตำม 
ต ำแหน่ง 

 
จ านวนเงนิ 

 

จ ำนวนรำยตำมต ำแหน่ง 
 (รวมประธำนเจำ้หนำ้ท่ี 
บริหำรและกรรมกำร 

ผูจ้ดักำรใหญ่) 

จ านวนเงนิ 

เงินเดือนรวม 34,754,000 4 28,176,910 5 62,930,910 

โบนสัรวม 10,716,399 4 13,956,069 5 24,672,468 

รวม 45,470,399  42,132,979  87,603,378 

ค่าตอบแทน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ า
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ต า
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น่ง
 

จ านวนเงนิ 
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จ านวนเงนิ 
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ต า
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น่ง
  

 จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย
ตา
ม

ต า
แห

น่ง
  

 จ านวนเงนิ 

เงินเดือนรวม 5  51, 686,336 5  56,614,080 5  59,58 7,470 5  62,930,910 
โบนสัรวม 5  17,158,259 5 22,617,040 5 22,880,880 5 24,672,468 

รวม   68,844,595   79,231,120   82,468,350   87,603,378 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั มีดงัน้ี 
ไม่ปรำกฏวำ่มีประวติักำรท ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปีท่ีผำ่นมำเก่ียวกบั  
1) กำรถูกพิพำกษำวำ่กระท ำผิดทำงอำญำ ยกเวน้ท่ีเป็นควำมผดิอนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหุโทษ หรือ

ควำมผิดในท ำนองเดียวกนั  
2) กำรถูกพิพำกษำใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์ 
3) กำรเป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษทั หรือห้ำงหุ้นส่วนท่ีถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลลม้ละลำย หรือ   

ถูกพิทกัษท์รัพย ์

8.5  พนักงาน    
บุคลำกรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยำกรท่ีส ำคัญท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดย ปตท. มีควำมเช่ือมั่นว่ำ กำร

เจริญเติบโตขององค์กรข้ึนอยู่กบัพนักงำนท่ีมีคุณภำพ  ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันำ ปรับปรุงกระบวนกำรและ
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมทนัสมยั เทียบไดใ้นระดบัสำกลและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลง  เพ่ือท่ีจะ
เสริมสร้ำงและพฒันำใหพ้นกังำนเป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรพฒันำและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และ
มุ่งเน้นให้พนักงำนเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ ปตท. ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมควำมยัง่ยืน (Sustainability 
Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั และตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงขององคก์ร ท่ีมุ่งสู่กำรเป็นบริษทัท่ีสร้ำง
ควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหแ้ก่ประเทศชำติ 

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร     
จ ำนวนพนกังำน ปตท. (รวมพนกังำนท่ีไปปฏิบติังำน Secondment ในบริษทัในกลุ่ม ปตท.)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

เท่ำกบั 3,715 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงด ำเนินกำรจดัท ำแผนอตัรำก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใตค้วำมผนัผวน
ของสภำวะเศรษฐกิจ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัสรรทรัพยำกรในจุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่ำเพ่ิม หรือมีควำมจ ำเป็นต่อเน่ืองจำกกำร
ลงทุน  

 จ ำนวนบุคลำกรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2558 – 2561 มีรำยละเอียด ดงัน้ี  

กลุ่มธุรกจิ       
(หน่วย : คน) 

   ปี 2558   ปี 2559   ปี  2560   ปี  2561 

 ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

1.  ก๊ำซธรรมชำติ 1,289 - 1,283 - 1,281 - 1,393 - 

2. น ้ ำมนั 1,465 - 1,440 - 1,486 - -3/ - 

3.  ปิโตรเคมีและกำรกลัน่ 83 - 105 - 100 - 144 - 

4. กลุ่มเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 342 - 492 - 507 - 380 - 

5.  สนบัสนุน และปฏิบติังำนใน
บริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 1,2031/ 2782/ 

 
1,0421/ 

 
2542/ 1,0841/ 2392/ 1,144 6542/ 

6.  บริษทัยอ่ยและกิจกำร ร่วมคำ้   - 24 ,512 -  24,680 - 25,036 - 25,959 

รวม 4,382 24,790 4,362 24,934 4,458 25,275 3,061 26,613 
หมำยเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                   2/  พนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ  
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  3/ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน า้มัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น า้มันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
พนักงานจ านวน 1,046 คน โอนย้ายไปเป็นพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานจ านวน 492 คนไปปฏิบัติงาน Secondment ท่ีบริษัทฯ 

ค่ำตอบแทนแก่บุคลำกร (ไม่รวม กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้ริหำรระดบัสูง) ปี 2558- 2561 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
   หน่วย : บำท 

ค่าตอบแทน   ปี 2558  ปี 2559 ปี  2560   ปี 25611/ 

เงินเดือนรวม 4,000,980,185 4,080,267,146   4,282,921,717 4,104,427,784 
โบนสัรวม 1,647,437,327 2,136,905,643 2,115,503,049 1,980,862,084 
เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 468,316,181 481,014,787 506,518,662 

 
489,326,712 

อ่ืนๆ (ถำ้มี) 2,676,017,663 2,953,091,552 3,778,463,867 3,286,987,469 
รวม 8,792,751,356 9,651,279,128 10,683,407,295 9,861,604,048 

หมำยเหตุ  :   1/ ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน า้มัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น า้มันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ดังน้ัน 
ค่าตอบแทนบคุลากรธุรกิจน า้มัน (ธกน.) ส าหรับปี 2561 จะมีช่วงเดือนมกราคม – มิถนุายน เท่าน้ัน 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ปตท. ไดจ้ดัสวสัดิกำรและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

ให้กบัผูบ้ริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกบัสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ ให้สำมำรถแข่งขนัได ้ตลอดจนเทียบไดก้บั
มำตรฐำนของกลุ่มบริษทัในธุรกิจชั้นน ำประเภทเดียวกนั และสอดคลอ้งกบัผลประกอบกำรของ ปตท. ทั้งในปัจจุบนัและอนำคต 
โดยไดมี้กำรปรับปรุงและทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง  อำทิ มีกำรปรับเพ่ิมอตัรำสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและเพ่ิมทำงเลือกในกำร
สะสมเงินเขำ้กองทุนของพนกังำน ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมใหพ้นกังำนมีกำรวำงแผนทำงกำรเงิน เพื่อใหมี้เงินออมท่ีเพียงพอหลงัจำก
เกษียณอำย ุ
 การพฒันาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้องคก์รพฒันำไปสู่กำรเป็นองคก์รแห่งควำมยัง่ยนื  ปตท. ยงัคงพฒันำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและพฒันำ
ทรัพยำกรบุคคลใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรใหไ้ดใ้ชค้วำมรู้ 
ควำมสำมำรถของตนเองอยำ่งเต็มท่ี เพ่ือน ำพำให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรมีโอกำสกำ้วหนำ้ใน
หนำ้ท่ีกำรงำน และเติบโตไปพร้อมๆ กบัควำมส ำเร็จขององคก์รดว้ย 

ปตท. ไดมุ่้งเน้นให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนในทุกระดบัร่วมกนัก ำหนดแผนงำนให้สอดคลอ้งกบัทิศทำงและเป้ำหมำย
ขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจทัว่ทั้งองคก์รมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยผูบ้ริหำรระดบัสูง
ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  รวมทั้งสำยงำนสนบัสนุนมำร่วมประชุมหำรือและก ำหนดวสิยัทศัน์และทิศทำง
ขององค์กรร่วมกนั  และถ่ำยทอดทิศทำงดังกล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ จำกกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และ
แผนกำรใชง้บประมำณท่ีมีควำมสอดคลอ้งในทิศทำงเดียวกนั พนกังำน ปตท. ทุกระดบัไดก้ ำหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (Key 
Performance Indicators : KPIs) ท่ีถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดบัเป็นรำยบุคคล ตั้งแต่ระดบัองค์กร หน่วยงำน ลงมำจนถึงพนักงำน 
ทั้งน้ี วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ีพนกังำนก ำหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบกำรปฏิบติังำนและมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของพนกังำนแต่ละบุคคล ซ่ึงสำมำรถสะทอ้นควำมแตกต่ำงของผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนได ้

ปตท. ไดน้ ำแนวทำงในกำรบริหำรสำยอำชีพ (Career Management) มำใชเ้พ่ือเตรียมควำมพร้อม และส่งเสริมพนกังำน
ทุกระดบัให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ให้เป็นไปตำมรูปแบบ (Model) ท่ีองค์กรก ำหนดข้ึน เพ่ือรองรับภำรกิจ และ
สร้ำงคุณค่ำให้แก่องคก์ร อยำ่งต่อเน่ือง โดยใชเ้ป็นกรอบและแนวทำงหลกัของกำรบริหำรและพฒันำพนกังำนในทุกระดบั กำร
ก ำหนดสำยอำชีพของ ปตท.ข้ึนอยูก่บัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมุ่งสร้ำงให้องคก์รมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยแบ่งกำร
ด ำเนินงำนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดับสูง และกลุ่มพนักงำน ท่ีเช่ือมโยงกันอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ  ซ่ึงมี
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กระบวนกำรคดัเลือก ประเมินศกัยภำพ  และจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) อยำ่งเป็นระบบ  
โดย 

 กลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสูง  (ระดบัเทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป)  เป็นกำรบริหำรจดักำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ มีคณะผูบ้ริหำร
ระดับ CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่ำ คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : 
PTTGMC) มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนในเร่ืองกำรบริหำรสำย
อำชีพกลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสูง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล (Human Resources 
Group Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) มีหน้ำท่ีให้ค  ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ
ให้แก่รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศกัยภำพองค์กร ในกำรตดัสินใจประเด็นควำมร่วมมือท่ี
ส ำคญัต่อกลยุทธ์และทิศทำงในกำรก ำกบัดูแลดำ้นทรัพยำกรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคลอ้งกบัทิศทำงของ
กลุ่ม ปตท.  

 กลุ่มพนกังำน (ระดบัผูจ้ดักำรส่วนหรือเทียบเท่ำลงมำ) เป็นกำรบริหำรและพฒันำพนกังำนตำมควำมจ ำเป็นของกำร
ด ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัในกลุ่ม เพ่ือรองรับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ส ำหรับ ปตท.ไดก้ ำหนดใหจ้ดัตั้ง
คณะกรรมกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) มีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบใน
กำรส่งเสริมผลกัดนัและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนในเร่ืองกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย และกลุ่มท่ีปรึกษำประจ ำสำยอำชีพ (Career Counseling Team : CCT) รวม  16 สำยอำชีพ  มีหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำน ให้ค  ำปรึกษำ ช้ีแนะ ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน ทั้ งน้ี 
วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรสำยอำชีพนั้ น เป็นกลไกให้พนักงำนตั้ งเป้ำหมำยและวำงแผนพัฒนำตนเอง เพ่ือ
ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพและสร้ำงคุณค่ำในงำนท่ีรับผิดชอบ ให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและทิศทำงขององคก์ร ทั้งใน
รูปแบบกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำท่ีเหมำะสม ตำม Success Profile รวมถึง กำรหมุนเวียนเปล่ียนหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ ตำม Career Path เพ่ือใหพ้นกังำนสำมำรถพฒันำทกัษะ ควำมช ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหนำ้ท่ี
ใหม่  ตลอดจนกำรแต่งตั้ง เล่ือนระดบัพนกังำนให้เหมำะสมกบัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบและศกัยภำพของพนกังำน ซ่ึง
กำรพฒันำพนกังำนให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถและควำมตอ้งกำรของพนกังำนและองคก์รนั้น นอกจำกพนกังำน
จะมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเติบโตเป็นผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. แลว้ยงัจะน ำ ปตท. ไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นท่ีสุด 

 เพ่ือให้กำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสอดคลอ้งและสนบัสนุนทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. จึงได้มีกำรจดัตั้ งคณะกรรมกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลของบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Human 
Resources Management Committee : HRMC) มีหน้ำท่ี ก ำหนด/เสนอแนะนโยบำย และตดัสินใจดำ้นกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ให้ขอ้เสนอแนะในกำรเตรียมควำมพร้อมและพฒันำพนักงำนและผูบ้ริหำรของ ปตท. ทั้ งใน
ปัจจุบนัและอนำคต กลัน่กรองและให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัโครงสร้ำง ค่ำงำน และอตัรำก ำลงั ของ ปตท. และอนุมติั/
กลัน่กรอง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเร่ืองต่ำงๆ ตำมอ ำนำจท่ีไดรั้บมอบหมำย  

 นอกจำกกำรมุ่งเนน้พฒันำบุคลำกรตำมแนวทำงขำ้งตน้แลว้ ปตท. ยงัใส่ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม โดยไดจ้ดักำรอบรม
หลกัสูตรดำ้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนกังำนท่ีท ำงำนเก่ียวขอ้ง และผูส้นใจ เพ่ือปลูกฝังให้พนกังำนมีควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ในเร่ืองดงักล่ำว โดยในปี 2561 ไดมี้กำรจดัหลกัสูตรอบรมฯ รำยละเอียดดงัตำรำง 
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ส่วนท่ี 2(8)  หนำ้ท่ี 25 

No. Name of the business event Start date End date Location Attendees 
1 SSHE Training 1 2/2/2018 12/3/2018 ปตท.สนญ. 222 
2 Basic Safety, Occupational Health and 

Environment  
27/8/2018 23/11/2018 ปตท.สนญ. 41 

3 กำรจดัเก็บและรำยงำนขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำน
ส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับผูจ้ดัเก็บและรำยงำน (กทม.) 

25/4/2018 26/4/2018 ปตท.สนญ. 3 

4 กำรพิจำรณำและอนุมติัขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำน
ส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับพนกังำน 

25/4/2018 26/4/2018 ปตท.สนญ. 12 

5 กำรพิจำรณำและอนุมติัขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำน
ส่ิงแวดลอ้ม ส ำหรับผูบ้ริหำร (กทม.) 

27/4/2018 27/4/2018 ปตท.สนญ. 4 

6 Introduction & Internal auditor ISO14001:2015 12/3/2018 21/9/2018 ปตท.สนญ. 88 
7 กำรจดัเก็บ และรำยงำนขอ้มูลค่ำใชจ่้ำย รำยได ้และ

กำรลงทุนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EMA กทม.) 
29/1/2018 18/6/2018 ปตท.สนญ. 78 

8 กำรจดัเก็บ และรำยงำนขอ้มูลค่ำใชจ่้ำย รำยได ้และ
กำรลงทุนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EMA ชลบุรี) 

22/1/2018 25/6/2018 ศูนย์
ปฏิบติักำร
ระบบท่อ
ก๊ำซชลบุรี 
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 ในปี 2561  ปตท. ยงัคงจดัให้มีโครงกำร Young People to Globalize หรือ YP2G ซ่ึงล่ำสุดเป็นรุ่นท่ี 5 (Batch 5) เพื่อ
พฒันำพนักงำนให้มีควำมพร้อมในกำรไปปฏิบัติงำนยงัต่ำงประเทศ รวมทั้ งโครงกำรใหม่ๆ ท่ีมีควำมส ำคญัตำมกลยุทธ์ของ 
ปตท. โดยพนกังำน YP2G จะไดรั้บมอบหมำยใหรั้บผิดชอบงำนท่ีมีควำมทำ้ทำยผ่ำน 4 functions หลกั คือ Strategy & Planning, 
Business Development, Commercial & Marketing และ Engineering & Operation ซ่ึงจะท ำให้พนักงำนได้เรียนรู้และเพ่ิมพูน
ประสบกำรณ์จำกกำรไดไ้ปปฏิบติังำนจริงในรูปแบบ On the Job Training –OJT   
 ปตท. ยงัคงให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของพนกังำน (Career and Competency Management) โดยมี
กำรจดัท ำและทบทวน Success Profile รวมทั้ง Career Path ของแต่ละต ำแหน่งงำน และผลกัดนัใหมี้กำรประเมิน Success Profile 
ให้สอดรับกบั Performance Cycle  ท่ีผูบ้งัคบับญัชำตอ้งร่วมหำรือกบัพนักงำน(Two-Way) ถึงงำนท่ีตอ้งรับผิดชอบตั้งแต่ตน้ปี 
และท ำกำรติดตำม  ประเมินผลในช่วงคร่ึงปีและปลำยปี ทั้ งน้ีเพ่ือติดตำมและ/หรือจัดท ำแผนพฒันำรำยบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ใหพ้นกังำนต่อไป    

กลุ่ม ปตท.ไดใ้หค้วำมส ำคญัและส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนสถำบนัพฒันำผูน้ ำและกำรเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 
and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงมำตรฐำนดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพพนกังำน ผำ่นกำรบริหำรจดักำร
หลกัสูตรหลกัของพนกังำนกลุ่ม ปตท. ใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  

PLLI ไดด้ ำเนินกำรพฒันำบุคลำกรและผูน้ ำของกลุ่ม ปตท.ใหเ้ป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อยำ่งต่อเน่ือง พฒันำผูน้ ำรองรับกำร
เติบโตขององค์กร และพฒันำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรรองรับสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competency) และควำมทำ้ทำย
เชิงกลยทุธ์ (Strategic Challenge)  PLLI ไดมี้กำรยกระดบัโครงสร้ำงหลกัสูตรกำรเรียนรู้และกำรพฒันำโดยใชเ้คร่ืองมือกำรเรียนรู้
รูปแบบใหม่และส่ือกำรเรียนรู้ดิจิทลั เพ่ือใหส้อดรับกบัทิศทำงธุรกิจและกลยทุธ์ขององคก์ร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในดำ้นกำร
พฒันำศกัยภำพของพนกังำนและกำรบริหำรจดักำรท่ีทนัสมยั โดยโครงสร้ำงหลกัสูตรของ PLLI ครอบคลุมกำรพฒันำพนกังำนทุก
ระดบั ตั้งแต่พนกังำนใหม่จนถึงผูบ้ริหำรระดบัสูง แบ่งหลกัสูตรออกเป็น 4 ประเภท คือ 
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ส่วนท่ี 2(8)  หนำ้ท่ี 26 

1. Leadership Development  Program  เป็นหลกัสูตรเตรียมควำมพร้อมและเร่งพฒันำผูบ้ริหำรกลุ่มศักยภำพให้มีทักษะ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั้งในเร่ืองกำรบริหำรคนและบริหำรงำน โดยมุ่งเนน้ดำ้น Leadership ทั้งในแง่ของตนเอง ทีมงำน 

และองค์กร ผ่ำนกำรศึกษำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์กับวิทยำกรชั้นน ำระดับโลก รวมทั้ งกำรเรียนรู้

แบ่งปันประสบกำรณ์กำรท ำงำนในดำ้นต่ำงๆ จำก ผูบ้ริหำรระดบัสูงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร   

2. Core Program เป็นหลกัสูตรหลกัเพ่ือพฒันำศกัยภำพพนักงำนทุกคนตำมกลุ่มระดบั ต ำแหน่งงำน โดยผูบ้ังคบับญัชำ

จะตอ้งให้กำรสนับสนุนพนักงำนในกำรเข้ำอบรมในกลุ่มหลกัสูตรน้ี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักสูตรภำคบังคับ 

(Compulsory)  , กลุ่มหลกัสูตร Direction/Assignment  และกลุ่มหลกัสูตร Essential Program (Personal Wellness)  

        3.    Functional Program เป็นหลกัสูตรของสำยอำชีพต่ำงๆ ท่ีมุ่งพฒันำพนักงำนภำยในสำยอำชีพ ตั้งแต่ระดบัแรกเร่ิมจนถึง
ระดับผูเ้ช่ียวชำญ PLLI ด ำเนินกำรร่วมกบักลุ่ม Functional Academy ท่ี ปตท. จดัตั้ งข้ึน เพ่ือพฒันำองค์ควำมรู้ภำยใน
องค์กรให้เป็นระบบ   โดยส่งเสริมกำรสร้ำงวิทยำกรภำยในให้เกิดกำรแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์ภำยใน
หน่วยงำนตำมแต่ละสำยอำชีพ   

4.   Elective Program เป็นหลกัสูตรเพื่อพฒันำศกัยภำพพนกังำนตำมควำมตอ้งรำยบุคคล โดย
เป็นกำรพิจำรณำร่วมกนัทั้งผูบ้งัคบับญัชำและพนกังำนในกำรเลือกหลกัสูตรพฒันำเพ่ิมเติม
ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น เช่น หลกัสูตรภำษำองักฤษ หลกัสูตร Presentation 
เป็นตน้ 

 
สรุปตวัเลขกำรพฒันำพนกังำน 

   ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
จ านวนช่ัวโมงอบรม 

ต่อคนต่อปี 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พนกังำน 35.24 55.11 68.40 40.62 73.67 
ผูบ้ริหำร 22.61 30.02 20.91 25.12 73.91 

 บำทต่อคนต่อปี 
ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
พนกังำนและผูบ้ริหำร 55,435.37 34,476.36 35,168.35 37,837.83 55,274.35 

 

การสร้างสัมพนัธภาพทีด่รีะหว่างผู้บริหารและพนกังานเพ่ือเป้าหมายเดยีวกนั 
ปตท. ไดจ้ดัให้มีรูปแบบกำรส่ือควำมระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำน  เพ่ือให้พนกังำนทุกระดบัไดรั้บทรำบถึงแนวทำง  

กำรด ำเนินงำนขององคก์ร   อุปสรรคหรือผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดแ้สดงควำมคิดเห็นและมีส่วน
ร่วม   ในกำรพฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กรในแต่ละปี นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร
กิจกำรสัมพนัธ์ ปตท. ท่ีก ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง ยงัมีกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมปรึกษำหำรือ 
(Joint Consultation Committee : JCC) ท่ีก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนภูมิภำคทัว่
ประเทศ นอกจำกน้ี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ยงัไดจ้ดัประชุมส่ือควำมกบัพนกังำนอยำ่งต่อเน่ืองเป็น
ระยะมำโดยตลอด และมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์รเป็นประจ ำทุกปี  เพ่ือรับทรำบระดบั
ควำมพึงพอใจและระดบัควำมผกูพนัในปัจจยัต่ำงๆ เพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีควำมเช่ือมัน่วำ่กำรส่ือควำม
ท่ีดี และกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น ระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำนจะน ำไปสู่สมัพนัธภำพท่ีดีระหวำ่งผูบ้ริหำรและพนกังำนทุก
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ระดบั  และท ำให้บรรลุเป้ำหมำยขององคก์รร่วมกนั  รวมทั้งไดด้ ำเนินกำร สอบทำนควำมตอ้งกำรพ้ืนฐำนดำ้นทรัพยำกรบุคคล
ของผูบ้ริหำรและพนักงำนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหลำยคณะ เช่น คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพนัธ์ ปตท. และคณะกรรมกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นตน้ และมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน
โดยท่ีปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยนอกจ ำนวน 1 คร้ัง  นอกจำกน้ียงัมีกำรร่วมมือกบับริษทัในกลุ่ม 
ปตท. เพ่ือพฒันำระบบฐำนขอ้มูลผูบ้ริหำรของกลุ่ม และจดัท ำแผนพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกนั  

การก าหนดให้มค่ีานิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values) 

การก าหนดค่านิยมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values) 
กลุ่ม ปตท. ก ำหนดค่ำนิยม SPIRIT เพ่ือเป็นรำกฐำนส ำคญัท่ีหล่อหลอม ยดึเหน่ียวพนกังำนทุกคนใหมี้พฤติกรรมใน

กำรท ำงำนท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั สะทอ้นใหเ้ห็นภำพอตัลกัษณ์ของกลุ่ม ปตท. อยำ่งชดัเจนในควำมเป็นคนเก่ง คนดี และมี
ควำมรับผิดชอบต่อองคก์ร สงัคม ชุมชน และประเทศชำติ  

 ในปัจจุบนั กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกเทคโนโลยดิีจิทลัเป็นเร่ืองทำ้ทำยท่ีท ำใหเ้กิดกำรด ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ต่ำงๆ 
ส่งผลใหว้ถีิในกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์รเปล่ียนไป บุคลำกรในองคก์รตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อสถำนกำรณ์โลก โดยประยกุตใ์ช้
ค่ำนิยม SPIRIT ต่อยอดกำรสร้ำงควำมคิดและพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดิจิทลัทั้งในดำ้นกำรเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ ไปจนถึง
กำรน ำดิจิทลัเขำ้มำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิภำพ สร้ำงงำน และต่อยอดกำรขบัเคล่ือนเทคโนโลยแีละนวตักรรม  

 

 
การสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บริหาร 
เน่ืองจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ดงันั้นกำรสรรหำและแต่งตั้งต ำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  จึงตอ้ง

เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนกังำนรัฐวิสำหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตำมมำตรำ 8 ตรี และด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จตัวำ โดยคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึงจ ำนวน 5 คน ท่ีมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม
ส ำหรับเป็นผูบ้ริหำร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเวน้ เป็น
ผูบ้ริหำรซ่ึงเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผูท่ี้มี
ควำมเหมำะสมแลว้ใหเ้สนอต่อผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำแต่งตั้ง โดยตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหำรเดิมพน้
จำกต ำแหน่ง สญัญำจำ้งมีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรจะจำ้งผูบ้ริหำรเดิมต่อหลงัจำกครบก ำหนดเวลำ
ตำมสัญญำจำ้ง ไม่ตอ้งด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจำ้งเกินสองครำวติดต่อกนัไม่ได ้ซ่ึงในปี 2561 คณะกรรมกำร 
ปตท. ไดด้ ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่คนใหม่เพ่ือท ำหนำ้ท่ีแทนนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช  ซ่ึงครบวำระ
ตำมสัญญำจ้ำงในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 โดยได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ตำมพระรำชบัญญัติ
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มำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ทั้งน้ี มีผูส้นใจสมคัรจ ำนวน 5 คนโดยแบ่งเป็นผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. 4 คน 
และบุคคลภำยนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนกำรสรรหำด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสภำยใตแ้นวทำงกำรสรรหำผูบ้ริหำรสูงสุด ตำม
มำตรำ 8 วรรค 3 แห่งพระรำชบัญญติัคุณสมบติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  พ.ศ. 2518 และฉบับท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไดพิ้จำรณำคดัเลือกผูส้มคัรท่ีเหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. เพื่อพิจำรณำ คือ นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2561 คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบตำมท่ี
คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั้งนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. คนใหม่ ต่อจำกนำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช โดยเขำ้รับต ำแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 
2561 และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 1 ปี 8 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง (เน่ืองจำกนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร จะมีอำยคุรบ 60 ปี
บริบูรณ์ ในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563)  

ปตท. ไดด้ ำเนินกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ผูบ้ริหำรขององคก์รเป็นหน่ึงในผูมี้คุณสมบติัท่ีพร้อม 
สมคัรเขำ้คดัเลือกในกำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่คร้ังต่อไป โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร เพ่ือทดแทนผูบ้ริหำร
ระดบัสูงท่ีจะเกษียณอำย ุในระหวำ่งปี 2561-2565 และก ำหนดนโยบำย/แนวทำงกำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. 
รวมทั้งกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล คือ Management  Pool  ประกอบดว้ยผูบ้ริหำร 268 คน และ Potential Pool ของต ำแหน่ง 
Key Area  ไวเ้รียบร้อยแลว้  

กำรบริหำรดงักล่ำว ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2550 โดย ปตท. มีระบบ “กำรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง (Group  Leadership  

Development  Program  :  GLDP)”  เพื่อเป็นกำรวำง  Succession Plan ส ำหรับเตรียมบุคลำกรใหมี้ควำมพร้อมข้ึนด ำรงต ำแหน่ง

ท่ีสูงข้ึนเม่ือมีต ำแหน่งวำ่งของกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ต ำแหน่งต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (President) 
 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 
 ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ (Executive Vice President :  EVP) 
 ผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ (Vice President  : VP) 

โดยมีกลไกกำรบริหำร ดงัน้ี 
 คณะกรรมกำรจดักำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมกำรจดักำรกลุ่ม ปตท. - Minor  (PTT Group Management Committee-Minor : PTTGMC-

Minor) 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee : HRAC) 
 คณะกรรมกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (Human Resources 

Management Committee: HRMC) 
 คณะกรรมกำรจดักำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

ผลการด าเนินการ ปี 2561 
 กำรเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดบั EVP ท่ีมีควำมพร้อมและศกัยภำพ (กลุ่ม 

ปตท.)    
- จ ำนวน Pool Member  34 รำย  (ณ 31 ธนัวำคม 2561) 
- Pool Member ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหข้ึ้นด ำรงต ำแหน่ง รวม  36 รำย (ปี 2551 - 2561) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดบั VP ท่ีมีควำมพร้อมและศกัยภำพ (กลุ่ม ปตท.)    
- จ ำนวน Pool Member  113 รำย  (ณ 31 ธนัวำคม 2561) 
- Pool Member ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหข้ึ้นด ำรงต ำแหน่ง  65 รำย (ปี 2552 – 2561) 
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 กำรเตรียม  VP Pool Member คือ กลุ่มผูบ้ริหำรระดบั ผจ.ส่วน ท่ีมีควำมพร้อมและศกัยภำพ (ปตท.) 
- จ ำนวน Pool Member  121 รำย  (ณ 31 ธนัวำคม 2561) 
- Pool Member ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหข้ึ้นด ำรงต ำแหน่ง รวม 192 รำย (ปี 2552 - 2561) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปตท. ไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีมีนยัส ำคญัในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

ในฐำนะบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ และบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ปตท. ตระหนักถึงพันธกิจส ำคัญในกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส และสร้ำงควำมเท่ำเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ปตท. 
มุ่งหวังที่จะพัฒนำองค์กรให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยเช่ือมั่นว่ำ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็น ระบบ
บริหำรจัดกำรที่ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม สร้ำงควำมมั่นใจในกำรลงทุนและสร้ำงมูลค่ำระยะยำวให้กับผู้ถือหุ้น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงท ำให้องค์กรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลดีที่สุด ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 นับตั้งแต่แปลงสภำพเป็น บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  และกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลำยปี 
2544  คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้ ปตท. จัดท ำนโยบำยเกี่ยวกับ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำน ตำม
ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กรที่ได้มำตรฐำนและเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) รวมทั้งได้ก ำหนดระเบียบบริษัทว่ำด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในปี 2544 ซ่ึงได้มีกำรแก้ไขทบทวนใน
ปี 2557  และจัดท ำคู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ลงนำมรับทรำบ
และถือปฏิบัติ เป็นครั้งแรกในปี 2546 โดยมีกำรทบทวนปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจำกรำยงำน Corporate Governance Assessment Report ของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสำกลของ The Organization for Economic Cooperation and Development, 
ASEAN CG Scorecard เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กร Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทช้ันน ำในระดับสำกล โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 และใช้ช่ือว่ำ “คู่มือกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)” หรือคู่มือ CG ซ่ึงในปี 
2561 คณะกรรมกำร ปตท. อนุมัติกำรทบทวนสำระส ำคัญที่ปรับปรุงในคู่มือ CG ได้แก่ 

 กำรจ ำกัดจ ำนวนรัฐวิสำหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่กรรมกำร ปตท. จะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้ ซ่ึงจะเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรก ำกับดูแลมำกยิ่งขึ้น โดยกรรมกำร ปตท. สำมำรถ
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจและ/หรือนิติบุคคลได้ดังนี้ 
1) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
2) ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กำร

ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2) นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1) ด้วย 
อนึ่ง กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 1) และข้อ 2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

 กำรปรับปรุงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งนี้ ปตท. ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร โดยมี
เป้ำหมำยที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงำนไทย
ข้ำมชำติช้ันน ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภำพเป็นเลิศ เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (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 อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย แนวปฏิบัติที่ดี กำรด ำเนิน

ธุรกิจ สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ลงนำม
รับทรำบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงค ำมั่นสัญญำในกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำร ปตท. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนมุ่งมั่นที่จะน ำเอำหลักส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ 
ปตท . ทั้ 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 รวมทั้งต้องด ำเนินกำรเพื่อให้
มั่นใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี มีควำมน่ำเชื่อถือ  

4. คณะกรรมกำร ปตท. จะต้องเป็นผู้น ำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเรื่องกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกนั 

5. คณะกรรมกำร ปตท. อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้นตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพิจำรณำกลั่นกรองงำนที่
มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบ 

6. คณะกรรมกำร ปตท.  ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร  

7. คณะกรรมกำร ปตท.  เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ  ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ
ของ ปตท.   

8. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำรเงินอย่ำง
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 ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน 

ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ทั้งภำษำไทย 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
พิจำรณำลงคะแนนเสียงช้ีขำด และคัดเลือกคณะกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้นดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดย
ชอบที่จะเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำ และรับทรำบผลกำรประชุม 

9.1.1.1  ก าหนดการจัดประชมุผู้ถือหุน้ 
 ปตท. ได้ก ำหนดให้มีกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบปบีัญชีของ 
ปตท. และในกรณีที่มคีวำมจ ำเปน็เร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบหรอืเกีย่วข้องกับผลประโยชนข์องผู้
ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รบักำรอนุมัตจิำกผู้ถอืหุ้นแล้ว บริษทัจะเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นเปน็กรณีไป  

ทั้งนี้ในปี 2561 ปตท. ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหสับดีที่ 12 เมษำยน 2561 ณ ห้องบำงกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ ช้ัน 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหำนคร และไม่มีกำร
เรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  

9.1.1.2  การแจ้งเชิญประชมุล่วงหน้า 
 ในปี 2561 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 มีมติให้มีกำรจัดกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในวันที่ 12 เมษำยน 2561 โดยได้เปิดเผยมติกำรประชุม วันประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมและแจ้ง
ข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำในวันที่คณะกรรมกำรมีมติก่อนกำร
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. จะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม ข้อมูลประกอบที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับกำรตัดสินใจ/ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนมำซ่ึงมีรำยละเอียดครบถ้วน  รำยงำนประจ ำปีพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร
ประชุม  เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ และระบุวิธีกำรใช้ไว้ชัดเจนตำมที่ ปตท. ก ำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำมำกกว่ำ 
14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่  22 มีนำคม 2561   และได้ท ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน
ทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่  6-8 เมษำยน  2561) 
เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม  
 ทั้งนี้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปตท.ได้น ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบเปิดเผยใน เว็บไซต์ 
ของ ปตท. ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่  12 มีนำคม  2561) 

9.1.1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  ประธำนที่ประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษำกฎหมำยซ่ึงท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงให้ที่ประชุมรับทรำบ แล้วจึงชี้แจงกติกำทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน และเมื่อมี
กำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ถำม
ค ำถำมในแต่ละวำระ  และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  จำกนั้นประธำนฯ และผู้บริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน 
ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร 
ประธำนฯจะด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล 
 ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม และไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้ำ
ร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดอำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจำรณำระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมที่
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ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนี้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2561 ไม่มีกำรเปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำร
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในที่ประชุมอย่ำงใด 
 อนึ่ง ในกำรประชุมทุกครั้งจะมีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยกำรลงมติพร้อมกับ
นับคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมำณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั้งนีใ้นกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2561 ได้ก ำหนดกำรประชุมเวลำ 14.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลำ 12.00 น. โดย ณ ตอนเปดิประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
กำรประชุมรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 4,831 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 1,964 รำย และรับมอบฉนัทะ 2,867 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทั้งส้ิน 
2,279,542,475 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.81 ซ่ึงเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้ทั้งหมดของ ปตท. จ ำนวนทั้งส้ิน 
2,856,299,625 หุน้ โดยมีผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย  

กรรมการ 
  1. นำยปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์     ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ  
  2. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยำรักษ์    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
  3. พลอำกำศโท บุญสืบ  ประสิทธ์ิ  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ   
  4. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
  5. นำยวิชัย  อัศรัสกร   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 
  6. นำยชำญวิทย์  อมตะมำทุชำติ  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ /  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร   
 7. นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค          กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 8. นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์     กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 9. นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล      กรรมกำรอิสระ  
10. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
11. นำยดอน วสันตพฤกษ์   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
12. นำยสมคิด เลศิไพฑูรย์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  
13. นำยธรรมยศ ศรีช่วย กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  
14. นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร / 
 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
กรรมกำร 1 ท่ำน คือ นำยสมชัย สัจจพงษ์ ไม่ไดเ้ข้ำร่วมประชุม เนื่องจำกติดภำรกิจรำชกำรต่ำงประเทศ 

ผู้บริหาร 
 1. นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ   
2. นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย  และรักษำกำรแทนรอง 
                                                     กรรมกำรผู้จัดกำรใหญบ่รหิำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย อีกหน้ำที่หนึง่ 
3. นำงนิธิมำ เทพวนังกูร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน 
4. นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร    ประธำนเจ้ำหน้ำทีเ่ทคโนโลยีและวิศวกรรม ซ่ึงได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรให้เป็น 
                                                     ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตั้งแต่ 31 สิงหำคม 2561  
นอกจำกนี้ ยังมีผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรจำกบริษทั 
กลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้ำนหน้ำเวที พรอ้มที่จะชี้แจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถำมทีเ่กี่ยวข้อง  ทั้งนี้ กรรมกำร 
อิสระ เป็นผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถอืหุ้นรำยย่อยด้วย 
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ผู้สอบบัญชี  
  1.  นำงสำวมะยุรีย์ จันทะมำตย์ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
  2.  นำงสำวผกำวรรณ สืบเหล่ำ  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 
  3.  นำงสำวจิรำวัฒน์  พฤกษำสวย   ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ 

ที่ปรึกษากฎหมาย  (ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบและกำรลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดกำรประชุม) 

  1.  นำงวีระนุช ธรรมำวรำนุคุปต์ บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒนแ์ละพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด    
  2.  นำยภำณุวัฒน์ ฉลองควำมดี  บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒนแ์ละพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด    
  3.  นำงสำวธิตะวัน ธนสมบัติไพศำล  บริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด    
  4.  นำยอนุรักษ์ รำมนัฏ  บริษทั อนุรักษ์ รำมนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคำเซลเลอร์ จ ำกัด 
  4.  นำงสำวณัฏฐิตำ ธนิกกุล  บริษทั อนุรักษ์ รำมนัฎ อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล เคำเซลเลอร์ จ ำกัด 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 17.30 น.) 
มีผู้ถือหุ้นมำประชุมรวมทั้งส้ิน 5,294 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 2,240 รำย และรับมอบฉนัทะ 3,054 รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทั้งสิ้น 2,345,908,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.13 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

 9.1.1.4  แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรำยงำนประจ ำปี และแบบรำยงำนใหม่ระหว่ำงปีกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลง และในกำรประชุมใดๆ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำหรืองดออกเสียงใน
เรื่องนั้นๆ 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หำกมีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวำระใด  กรรมกำรท่ำนนั้น
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั้นๆ   

 9.1.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
 ในปี 2561  ปตท. จะจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์ภำยในช่วงเย็นหลังจำกเสร็จส้ินกำรประชุม (วันที่ 12 เมษำยน 2561) และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  (ซ่ึงจด
บันทึกรำยงำนกำรประชุม โดยแยกวำระชัดเจน ระบุจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำประชุม/ลำประชุม ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและข้อช้ีแจง
ของคณะกรรมกำร วิธีกำรนับคะแนนเสียง และผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระไว้อย่ำงครบถ้วน) ให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยในก ำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม วีดีทัศน์ ภำพ 
และเสียงของกำรประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย 

9.1.2    การปฏบิัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 ปตท. ปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรำยเท่ำเทียมกัน (แม้ว่ำจะถือหุ้นไมเ่ท่ำกันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกัน ตำมจ ำนวนหุน้ที่

ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิพื้นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ฐำนะ
ทำงสังคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยในวันประชุมผู้ถือหุน้ ปตท. จะจัดเตรยีมที่นั่งส ำหรบัผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 
และหญิงมคีรรภ์ไว้ในจดุที่สะดวกที่สุด  รวมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก  ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมผู้
ถือหุ้นของบรษิัทเปน็กำรล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุน้และจดัท ำเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่พร้อมภำษำไทย รวมทั้งก ำหนดให้
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงกำรจัดกิจกรรมอื่นๆ ส ำหรับผู้ถือ
หุ้น ปตท. ก็เปิดโอกำสให้โดยไมม่ีข้อจ ำกัด 
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9.1.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอชื่อบุคคลเพือ่แตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ปตท. ก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนแนวทำงกำรพิจำรณำ
กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระ และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำให้คณะกรรมกำร ปตท. พิจำรณำ
ก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกำสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรร
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ำย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ำนเดียว หรือหลำยท่ำนที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท หรือ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 100,000 หุ้นและจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่ำวต่อเนื่องมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี เสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ปตท. ก่อนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปีตั้งแตเ่ดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน ของปี 2560 เพื่อเตรียมกำรในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมกำรเพื่อขอควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (คนร.) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557 
 ทั้งนี้ ปตท. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 แล้ว อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในระยะเวลำดังกล่ำว ซ่ึง เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบแล้ว 

 9.1.2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561  ปตท. ได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้
ถือหุ้นทุกรำย ตั้งแต่กำรเลือกสถำนที่จัดกำรประชุมให้สะดวก เพียงพอกับจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมำเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่ใช้รถเข็น กำร
จัดห้องประชุมส ำรองและระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณโต้ตอบระหว่ำงห้องประชุม กำรเตรียมกำรรักษำควำมปลอดภัยและแผน
รับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรเปิดบริกำรตรวจรับเอกสำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ 7 วัน กำรจัดเจ้ำหน้ำที่
ให้บริกำรถ่ำยเอกสำรและตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กำรเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ช่ัวโมง กำรขยำยระยะเวลำ
รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดท้ำย กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยกำรใช้
ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและกำรลงคะแนนเสียง เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งกำรจัดให้มีกำรเลี้ยงรับรองส 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 รวมทั้งจัดให้มีพนักงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญทำงภำษำคอยให้ควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำไทยซักถำม
ข้อสงสัยหรืออภิปรำยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีกำรส่ือสำรที่เหมำะสมและมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งค ำถำม และ
ค ำตอบส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษำประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรส ำหรับผู้ถือหุ้น
ชำวต่ำงชำต ิ

 9.1.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุม  ประจ ำปี 2561 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมกำรอิสระของ ปตท. ท่ำนใดท่ำนหนึ่งจำกกรรมกำรอิสระที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรำยช่ือไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่ำนหนึ่ง นอกจำกนี้ 
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ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรำยละเอียด และขั้นตอนต่ำงๆ บน  เว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นๆ เช่น Website, E-mail เป็นต้น 

9.1.3  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ในฐำนะบรษิัทพลังงำนแห่งชำติ ได้ใหค้วำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยใน

และภำยนอกบริษัท รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเปน็ 6 กลุ่ม 
และก ำหนดพันธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่ำงสมดุลดังต่อไปนี้ 
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 ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม  มุ่งสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ

ที่ดี   เพื่อพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว 
ต่อพนักงำน สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท ำงำนระดับมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิต

กำรท ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษทัชั้นน ำ เพื่อสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
 

 9.1.3.1 การปฏบิัติต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสียท้ัง 6 กลุ่ม 
  9.1.3.1.1 ประเทศ      
   ปตท. ในฐำนะบริษัทพลังงำนแห่งชำติ มีภำรกิจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
วิสัยทัศน์ ให้ประเทศไทยมีควำม “มั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” โดยมีพันธะกิจในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว โดยกำร
จัดหำพลังงำนในปริมำณที่เพียงพอมีคุณภำพได้มำตรฐำน และรำคำเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 
  ปตท. ก ำหนดทิศทำงและกลยุทธกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย Thailand 4.0 
นโยบำยกระทรวงพลังงำน และยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ โดยมีบทบำทในด้ำนต่ำงๆดังนี้ 
  1) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน มีกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงพลังงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่ อ
รองรับปริมำณกำรใช้พลังงำนที่เพิ่มขึ้น  เช่น ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ สถำนีรับก๊ำซธรรมชำติ (LNG Receiving terminal) LPG 
Import Facilities คลังน้ ำมันและสถำนีบริกำรน้ ำมัน กำรลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่และไฟฟ้ำ  เป็นต้น ทำงด้ำนกำรจัดหำพลังงำน 
ปตท. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรจัดหำพลังงำนจำกแหล่งต่ำงๆ ให้มีปริมำณที่เพียงพอ มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน เช่น กำร
จัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งในประเทศ กำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศในรูปแบบ LNG (ก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural 
Gas) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ    
   2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ ได้จัดหำพลังงำนในรำคำที่เหมำะสมเพื่อให้ธุรกิจมีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับทรัพยำกรปิโตรเลียม ผ่ำนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  
โรงกลั่นน้ ำมัน และธุรกิจปิโตรเคมีที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำธุรกิจต่อเนื่องอีกมำกมำย รวมถึงกำรส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้
ปรับปรุงประสิทธิภำพและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้ผูป้ระกอบกำรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และกำรเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล นอกจำกนี้  ปตท . ยังเป็นพันธมิตรที่ส ำคัญของภำครัฐในกำรขับเคลื่อนนโยบำย Thailand 
4.0 โดยร่วมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
(EECi) ที่มีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ   
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  3) ด้ำนกำรสร้ำงควำมยั่งยืน ไดน้ ำแนวคิดธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Business) มำประยุกต์ใช้ โดยกำร
พัฒนำโครงกำรวิสำหกิจที่สร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กบัผลิตผลชุมชนทำงกำรเกษตรและจดัหำช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและ
สนับสนุนอำชีพคนพิกำรในโครงกำร Amazon for Chance และใหค้วำมร่วมมือกับภำครัฐในนโยบำยประชำรัฐด้ำนต่ำงๆ ซ่ึง
รวมถึงกำรขับขีป่ลอดภัย เปน็ต้น ในส่วนของควำมรับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม  ปตท. มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย 
อำชิวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในทุกพ้ืนที่ทีด่ ำเนนิธุรกิจ ส่งเสรมิกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำพลังงำน ผลิตภัณฑ์และกำร
บริกำรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกำรด ำเนนิกำรในห่วงโซ่อุปทำนที่สอดคลอ้งกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goal: SDG) และผนึกก ำลังร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในกำรตั้งเป้ำหมำยและด ำเนินกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกเพื่อร่วมรักษำระดบัอุณหภูมิโลก  

  9.1.3.1.2 สังคม ชุมชน  
ปตท. มุ่งมั่นส่งเสริมกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืนให้แก่สังคมไทย หรือ "Sustainable Growth for All" โดยน ำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations: UN) มำ
ก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำสังคมชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People) ให้มีทักษะที่จ ำเป็นต่อ
กำรใช้ชีวิตศตวรรษที่ 21  ตั้งแต่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน พร้อมทั้งพัฒนำทักษะเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนไปสู่กำรพึ่งพำตนเอง  และส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Planet) ผ่ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ ธรรมชำติและระบบนิเวศ และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ส่ิงแวดล้อม เพื่อร่วมฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม ทั้งทำงบกและทำงทะเล ตลอดจนสำนต่อกำรปลูกและดูแลรักษำป่ำจำกโครงกำรปลูกป่ำ 1 
ล้ำนไร่ เพื่อสร้ำงผืนป่ำอันสมบูรณ์ และลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

อนึ่ง รำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “สำนต่อพลังงำนไทย แรงบันดำลใจสู่ควำมยั่งยืน” ใน 
รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนควำมยั่งยืนปี 2561 (Corporate Sustainability Report 2018)   

9.1.3.1.3 ผู้ถอืหุ้น  
กลยุทธ์กำรเจริญเตบิโตอย่ำงยั่งยนื (Sustainable Growth Strategy) ถูกน ำมำใช้ในกำรบรหิำรจดักำร ปตท. ให้

เป็นองค์กรที่มคีวำมเปน็เลศิในด้ำนกำรด ำเนินงำน (High Performance Organization) โดยตั้งมัน่อยูบ่นหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี (Corporate governance) ควบคูไ่ปกับกำรดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน
มั่นใจว่ำ ปตท. จะเป็นบริษทัทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ี มีควำมยั่งยืน เปน็องค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

 กิจกรรมส ำหรบัผู้ถือหุน้สำมัญ 
ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้มีโอกำสเยี่ยมชมกำร

ด ำเนินงำน รับทรำบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหำร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
จังหวัดระยองของ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมำ  

ส ำหรับปี 2561 ปตท. ได้มีก ำหนดแผนงำนจัดกิจกรรมในวันที่ 30-31 ตุลำคม 2561 โดย ปตท. น ำส่งหนังสือ
เชิญและเอกสำรตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซ่ึงปรำกฏรำยช่ือ ณ วัน RECORD DATE เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้น ประจ ำปี 2561 (วันที่ 7 มีนำคม 2561) โดยทำงไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท.  
อนึ่ง เนื่องจำกมีผู้ให้ควำมสนใจและแจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. จ ำนวนมำกประมำณ 2,266 คน   ปตท. จึง
ก ำหนดให้ใช้วิธีกำรจับสลำกในกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเช่นเดียวกับที่ผ่ำนมำ โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี ผู้บริหำร และคณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นสักขีพยำน  ก ำหนดจับฉลำกในวันที่ 18 กันยำยน 2561 และประกำศ
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้ ำหน้ำที่ของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรแจ้งผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชม
กิจกำรของ ปตท. ทำงโทรศัพท์เพื่อยืนยันกำรตอบรับเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท.  โดยกิจกรรมดังกล่ำวจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย
เข้ำเยี่ยมชมกิจกำร ณ  โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy : KVIS) สถำบันวิทยสิริเมธี (Vidyasirimedhi 
Institute of Science and Technology : VISTEC) และศูนย์เรียนรู้ป่ำวังจันทร์ อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  รับฟังข้อมูลกำร
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ด ำเนินงำนของสถำบันฯ และโรงเรียนฯ จ ำนวน 300 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 150 คน ซ่ึง ปตท. จะน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกผู้
ถือหุ้นไปปรับปรุงกำรท ำงำนในปีถัดไป 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรในครั้งต่อไป (ประจ ำปี  2562) สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำและ
รำยละเอียดโครงกำรได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหำกเป็นสถำนที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเท่ำนั้น 

กิจกรรมส ำหรบัผู้ถือหุน้กู้ ปตท.  
ปตท. ได้จัดกิจกรรมส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงและ

รักษำควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงเป็นกำรตอบแทนควำมเชื่อมั่นที่ได้ลงทุนระยะยำวในหุ้นกู้ของ ปตท.  
ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2561 ยังคงมีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีจ ำนวนกว่ำ 22,500 รำย 
อำทิ 

- นิตยสำรรำยไตรมำส happiness ที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรส่ือควำมข้อมูลองค์กร ให้ควำมรู้ทำงด้ำนพลังงำน 
และบทควำมต่ำง ๆ ที่ให้ทั้งสำระและควำมบันเทิงอย่ำงครบครัน 

- กิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำรกลุ่ม ปตท.  จ ำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมโรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (KVIS) 
สถำบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงกำรป่ำวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในเดือนมีนำคม ครั้งที่ 2 เยี่ยมชม
ศูนย์ธุรกิจคำเฟ่อเมซอน Amazon Inspiring Campus (AICA) และ สถำบันพัฒนำศักยภำพธุรกิจน้ ำมัน Oil 
Business Academy (OBA) ในเดือนกรกฎำคม และครั้งที่ 3 เยี่ยมชมโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. จังหวัด
ระยอง ในเดือนตุลำคม 

- กิจกรรมสำนสัมพันธ์ เช่น  สัมมนำและเวิร์กชอปประเภทต่ำง ๆ โดยเฉพำะคอนเสิร์ตที่ยังคงได้กำรตอบรับ
ที่ดีเสมอมำ ซ่ึงในปี 2561 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ตประจ ำปี โดยส่ือถึง “ควำมรัก” และ “ควำมผูกพัน” ที่มี
ระหว่ำง ปตท. และผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีตลอดมำจนท ำให้ ปตท. ก้ำวมำสู่ปีที่ 40 ได้อย่ำงมั่นคงและจะยังคง
เกื้อกูลกันต่อไป เสมือนเป็น ควำมรัก ควำมผูกพัน จนช่ัวฟ้ำดินสลำย นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม 
(CSR) โครงกำรคุณช้ำงจับมือ เพื่อน ำไปช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพำต มืออ่อนแรง หรืออำกำรมือเกร็ง  

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและเพิ่มระดับควำมพึง
พอใจของผู้ถือหุ้นกู้ฯ อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงยังมีแผนกำรเพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 

กิจกรรมส ำหรบันักลงทุนสถำบัน    
ในปี 2561 นอกเหนือจำกกิจกรรมผู้บริหำรพบนักลงทุน เพื่อช้ีแจงข้อมูลผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสแล้ว 

ปตท. ได้จัดให้นักลงทุนสถำบันและนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจกำรและพบผู้บริหำรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเป็น
ประจ ำปีในช่วงเดือนมกรำคม ซ่ึงปีที่ผ่ำนมำ ได้ไปเยี่ยมชมสถำนีบริกำรน้ ำมันและร้ำนคำเฟ่อเมซอนที่เมืองพนมเปญและเมือง
เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชำ  โดยในกำรเยี่ยมชมดังกล่ำว นักลงทุนและนักวิเครำะห์มีโอกำสทรำบถึงทิศทำงและโอกำสในกำร
ด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จำกผู้บริหำรโดยตรง   

9.1.3.1.4 ลูกค้า   
ปตท. ด ำเนินธุรกิจทั้งตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จ ำหน่ำยคือ ผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับ ลูกค้ำธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ลูกค้ำธุรกิจน้ ำมัน ลูกค้ำธุรกิจก๊ำซ และ
ลูกค้ำธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งในกลุ่ม 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
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ลูกค้ำ โดยน ำไปพิจำรณำร่วมกับสำรสนเทศอื่นๆ ได้แก่ สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังงำน นโยบำยรัฐ กฎระเบียบ 
นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลกำรเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของลูกค้ำทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

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 ำส่ังซ้ือและลูกค้ำสัมพันธ์ 
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 คู่มือกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำน คู่มือมำตรฐำน Contact Center  เป็นต้น โดยมีวิธีกำรตรวจประเมินผลตำมมำตรฐำน
บริกำรตำมระบบ QSHE MS, Mystery shopper, Mobile Lab ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถสร้ำง
ประสบกำรณ์ที่ดีแก่ลูกค้ำได้สม่ ำเสมอ  

ปตท. พัฒนำวิธีกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำให้เหมำะสมกับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้ำ เพื่อน ำไปสู่กำรซ้ือซ้ ำ  และ
บอกต่อ อันเป็นระดับควำมสัมพันธ์เป้ำหมำยสูงสุด มีระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ลูกค้ำที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่ำนกำรวิจัยส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปี ที่มีกำรพัฒนำวิธีกำรและข้อค ำถำมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยพิจำรณำร่วมกับพฤติกรรมกำรซ้ือของลูกค้ำโดยตรง เพื่อให้ผลกำรส ำรวจสะท้อนกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน และเพิ่ม
โอกำสในกำรต่อยอดทำงธุรกิจในอนำคตได้ชัดเจนมำกขึ้น ทั้งนี้มีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำอย่ำง
สม่ ำเสมอ เช่น Contact Center กำรเข้ำพบลูกค้ำ เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถทรำบถึงสัญญำณช้ีบ่งล่วงหน้ำ น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงทันท่วงที ป้องกันกำรสูญเสียลูกค้ำ และกำรแทรกแซงจำกคู่แข่ง 

ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตำมควำมรุนแรงของผลกระทบ โดยก ำหนด Service Level Agreement ส ำหรับข้อ
ร้องเรียนแต่ละประเภท ทั้งนี้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ข้อร้องเรียนทุก
ประเภทจะต้องได้รับกำรตอบสนองเบื้องต้นภำยใน 24 ช่ัวโมง และมีกำรตอบกลับไปยังลูกค้ำทุกรำยภำยหลังที่มีกำรแก้ไขแล้ว
เสร็จ มีกำรสอบถำมถึงควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำของ ปตท. พร้อมแจ้งแผนกำรแก้ไขปัญหำระยะยำว สร้ำงควำมมั่นใจ
ให้กับลูกค้ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำ และจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของ ปตท. ต่อไปในอนำคต 

ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้ำนควำมสะดวกและควำมปลอดภัยของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร 
PTT Tune Up ให้บริกำรตรวจเช็คเครื่องยนต์ และปรับจูนเครื่องยนต์ฟรี เป็นต้น 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (ร้อยละ) 
 

น้ ามัน 

ก๊าซธรรมชาติ 

การค้าระหว่าง

ประเทศ 
 

ก๊ำซธรรมชำติ 
โรงไฟฟ้ำและ
ตลำดค้ำส่ง 

อุตสำหกรรม 
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 

และปิโตรเคม ี
NGV 

เป้ำหมำยปี 2561 95.0 93.0 91.0 93.0 93.0 91.0 89.0 

ระดับควำมพึงพอใจปี 2561 97.0 90.6 87.8 91.2 94.4 87.4 91.0 

ระดับควำมพึงพอใจปี 2560 97.0 92.0 90.7 92.2 93.8 91.0 88.3 

ระดับควำมพึงพอใจปี 2559 95.0 89.0 89.1 89.5 92.1 88.7 85.0 
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9.1.3.1.5 คู่ค้า     
ผู้ค้ำ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ค้ำอย่ำงเสมอ

ภำคบนหลักกำรของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เคำรพสิทธิซ่ึงกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออันดี ปฏิบัติตำมสัญญำ
อย่ำงเคร่งครัด และปฏิบัติตำมกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำและ บริกำร 
ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร     ปตท. จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

นอกจำกนั้น ปตท. มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน  ควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตำมปณิธำนที่ตั้งไว้ ปตท.จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและพัฒนำให้
เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม    โดยได้จัดท ำกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ ค้ำ เพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืนให้ประสบควำมส ำเร็จ  โดยมีปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน 3 
ปัจจัย คือ  

1. นโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
นโยบำยและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยส ำคัญที่สร้ำงควำมตระหนักให้แก่พนักงำนภำยในองค์กร และสังคม

ภำยนอกรับทรำบถึงควำมมุ่งมั่น และทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร  ดังนั้น ในปี 2558 ปตท.  จึงออกนโยบายการจัดหาและ
บริหารงานผู้ค้าอย่างย่ังยืน กลุ่ม ปตท.   

เพื่อให้ผู้ค้ำของ ปตท. มีแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรองค์กรอย่ำงยั่งยืน และ
เหมำะสมมำกขึ้น    ปตท. จึงทบทวน แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.  (PTT Supplier Sustainable Code of 
Conduct : SSCoC ) และประกำศใช้เป็นครั้งที ่3 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2558 โดยก ำหนดเนื้อหำและขอบเขตให้อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด 
ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ ปตท. ให้ควำมส ำคัญ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1. จริยธรรมทำงธุรกิจ   
2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม    
3. ควำมปลอดภัย    
4.  กำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม  

2. การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนเป็นไปตำมทิศทำงขององค์กร    ปตท. มีกำรบริหำรจัดกำรผู้ค้ำโดยค ำนึงถึง

ผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม  และกำรก ำกับดูแล ( Environment, Social & Governance: ESG ) ปตท. ได้ประเมินควำมเสี่ยง
และผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลของกลุ่มงำนสินค้ ำและบริกำร เพื่อแบ่งระดับกำรบริหำรคู่ค้ำ เป็น 3 
ระดับ คือ 1. กลุ่ม Critical  2. กลุ่ม Key    3.กลุ่ม Manage   เรียงตำมล ำดับควำมรุนแรง และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น ส ำหรับผู้ค้ำ
กลุ่ม Critical  จะได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเข้มข้น นอกเหนือจำกกำรลงนำมรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ 
ปตท. แล้ว ต้องมีกำรตอบแบบประเมินกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน (Sustainability  Performance Assessment )   ซ่ึงหำกผู้ค้ำประเมิน
ตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจะต้องจัดท ำแผนงำนและกรอบเวลำในกำรปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan)  
ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเข้ำตรวจสอบ (Auditing)  ผลกำรประเมินตนเองของผู้ค้ำ โดยในปี 2561 คณะท ำงำน ปตท. 
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ได้เข้ำตรวจประเมินกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ค้ำกลุ่ม Critical จ ำนวน 11 บริษัท โดยผล
คะแนนในภำพรวม ผู้ค้ำอยู่ในเกณฑ์ดี  นอกจำกนี้ ปตท. ยังด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ โดย
คัดเลือกผู้ค้ำหลักที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ค้ำ 
และฝึกปฏิบัติกำรประเมินศักยภำพด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทตนเอง เพื่อวำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับนโยบำย ปตท. ต่อไป 
นอกจำกนี้ ปตท. ยังมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT Green Procurement) ตำมนโยบำยของภำครัฐ โดยมี
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กำรจัดท ำคู่มือเกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของ ปตท. ประกอบด้วย เกณฑ์กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจ ำนวน 23 หมวด 
ดังนี้  

1) กำรเช่ำซ้ือรถยนต์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2) กำรเช่ำซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) กำรเช่ำซ้ือเครื่องพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4) กำรเช่ำซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5) กำรบริกำรเช่ำซ้ือเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

6) กำรจ้ำงท ำส่ือส่ิงพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7) กำรจัดซื้อกระดำษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8) กำรจ้ำงเหมำก่อสร้ำงสถำนีบริกำรที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

9) กำรจ้ำงเหมำปรับปรุงอำคำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10) กำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

11) กำรจ้ำงเหมำระบบปรับอำกำศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12) กำรจ้ำงเหมำติดตั้ง/บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

13) กำรจ้ำงท ำเสื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14) กำรจัดซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน E-Catalog ที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 

15) กำรจัดซื้อน้ ำดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

16) กำรจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

17) กำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 

18) กำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งภำยใน 

19) กำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 

20) กำรจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
21) กำรจัดซื้อผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
22) กำรจ้ำงเหมำที่ปรึกษำ 

23) กำรจ้ำงจัดงำนบริกำรจัดประชุม สัมมนำ และฝึกอบรม 

 

นอกจำกนี้ เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินกำรด้ำน Pride ในกำรเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระหว่ำงส ำนักงำน ป.ป.ช.   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เพื่อให้กำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   นโยบำยของ
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  น ำไปสู่กำรปฏิบัติในภำครัฐวิสำหกิจได้อย่ำงประสบ
ผลส ำเร็จตำมหลักธรรมำภิบำลและบรรษัทภิบำล  โดยในส่วนของกำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ปตท. ได้
เปิดเผยข้อมูลกำรจัดหำพัสดุ โดยปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 (8) แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540  โดยเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ ำงดังกล่ำวเป็นรำยเดือนผ่ำนเว็บไซต์ 
www.pttplc.com  เพื่อให้ประชำชนตรวจดูได้ ทั้งนี้ กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ปตท. จะได้รับกำรประเมินเป็นประจ ำ
ทุกปีผ่ำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐโดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำหรับปี  
2561 ผลกำรประเมินจำกกำรตรวจสอบหลักฐำนเชิงประจักษ์ในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ ปตท. ได้คะแนน 
100% 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหำคม 2560 เป็นต้นมำ ปตท. ได้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้ปรับปรุงกระบวนกำรโดยก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยแผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้ำร่วม
เสนอรำคำกับ ปตท. สำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำเสนองำนได้ล่วงหน้ำ ปัจจุบัน ปตท. ได้เปิดเผยแผนกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี 2562 ตำมที่กฎหมำยดังกล่ำวก ำหนดแล้วทั้ง 3 ช่องทำงด้วยกัน ได้แก่เว็บไซต์ www.pttplc.com ระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลำง และสถำนที่ปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของ ปตท. 

 เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ทั้งในส่วนของกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในส่วนที่ต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ และกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่เกี่ยวกับกำรพำณิชย์โดยตรงซ่ึงปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของ ปตท. ที่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐแล้ว จึงได้มี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลตรวจสอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (คตจ.) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้บริหำรจำกหน่วยงำนจัดหำ 
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หน่วยงำนกฎหมำย และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ ปตท. เพื่อก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของ ปตท. ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงในแต่ละปี คตจ. 
จะด ำเนินกำรตรวจสอบกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยสุ่มตรวจสอบงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงเพื่อตรวจหำข้อบกพร่องจำกกำรด ำเนินงำน 
หำสำเหตุของข้อบกพร่อง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ ำ ทั้งนี้ ในปี 2561 ผู้บริหำรได้มุ่งมั่นใน
วิสัยทัศน์ในกำรเป็นองค์กรโปร่งใส จึงก ำหนดให้มีตัวช้ีวัด (KPI) ของทุกสำยงำนในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย และกฎระเบียบภำยในของ ปตท. ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ ปตท. มีควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส เป็นธรรม มี
ประสิทธิภำพมีประสิทธิผล และตรวจสอบได้       

นอกจำกนี้ ปตท. 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) โดยเบื้องต้น
จะแจ้งผลกำรประเมินแก่ผู้ค้ำที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ำรับทรำบ   เพื่อน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป 

  
3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนศักยภำพของบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนให้กำร
ด ำเนินกำรทั้งหมดนี้สัมฤทธ์ิผล    ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหำร 
และพนักงำนภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม  ผ่ำนกำรอบรม ส่ือควำม รวมถึงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
(Knowledge Management : KM )  เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนควำมยั่งยืนสู่กำรบริหำรจดักำรผู้ค้ำ  นอกจำกนี้ ปตท. ได้
สร้ำงควำมพร้อม และส่ือควำมให้แก่ผู้ค้ำควบคู่กันไป    เพื่อให้ผู้ค้ำเตรียมกำรพัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจของตน ให้เป็นไปตำม
แนวทำงควำมยั่งยืน หรือ แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ ปตท. ( PTT Supplier  Sustainable  Code of  Conduct )  

เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมรู้ระหว่ำง ปตท. กับผู้ค้ำ และพัฒนำศักยภำพของผู้ค้ำให้พร้อมสนับสนุน 
ปตท. ทั้งในด้ำนผลกำรด ำเนินกำร ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ในปี 2561 ปตท. ได้จัด
งำนสัมมนำผู้ค้ำโดยเป็นกำรจัดงำนของแต่ละหน่วยงำนธุรกิจ/สำยงำน  (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) 
จ ำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง   

กลุ่มผู้ค้า วันที่จัดงาน 
ผู้ค้ำของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ จ.นครศรีธรรมรำช 3 สิงหำคม 2561 
ผู้ค้ำของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ จ.ระยอง 28 สิงหำคม 2561 
ผู้ค้ำของหน่วยงำนวิศวกรรมโครงกำร 3 กันยำยน 2561 
ผู้ค้ำของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  7 กันยำยน 2561 
ผู้ค้ำของหน่วยงำน NGV 12 ธันวำคม 2561 

 
การจัดสัมมนาผู้ค้าของ ปตท.  จะมีกำรส่ือควำม ถ่ำยทอดทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรจัดกิจกรรมที่มีควำมเหมำะสมตำม

กลุ่มผู้ค้ำ โดยหัวข้อกำรส่ือควำมและกำรจัดกิจกรรมสัมมนำในปี 2561 ประกอบด้วย 
 ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ วิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท.   
 นโยบำยและทศิทำงกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร ปตท. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 กำรจัดหำ กำรบริหำรจัดกำรผูค้้ำ และกำรบริหำรองค์กรอย่ำงยั่งยืน 
 กำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 กำรจัดกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันระหว่ำงพนักงำนจัดหำ และผู้ค้ำ ให้มกีำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ เพื่อน ำมำ

ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มปีระสิทธิภำพมำกขึ้น โดยผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวส่งผลให้สำมำรถ
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ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผูค้้ำมำกขึ้น ตลอดจนเกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี และก่อเกิดเป็น
ควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership) ต่อไป  

 กำรจัดท ำ workshop กำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำน ESG  ให้กบัผูค้้ำ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่
อุปทำนอย่ำงแท้จรงิ 

นอกจำกนี้ ปตท. ยังมีโครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้ค้ำตำมเกณฑ์อุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม ให้กับผู้ค้ำของ ปตท. ที่มีควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำร เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกิ จกำรของผู้ค้ำให้มีควำมยั่งยืน 
สอดคล้องตำมนโยบำยของภำครัฐ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภำพลักษณ์ของผู้ค้ำอีกทำงหนึ่ง โดยในปี 2560-2561 มีผู้ค้ำเข้ำร่วมกำร
สัมมนำจ ำนวน 33 รำย และ ปตท. ได้คัดเลือกผู้ค้ำที่มีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 11 รำย เข้ำร่วมโครงกำรน ำร่อง ซ่ึงประสบ
ผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดี  

ปตท. ก ำหนดให้ผู้ที่จะเข้ำร่วมเสนอรำคำ  จะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนและ กำร
ใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรท ำงำนที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อม  ให้ระมัดระวังในกำรท ำงำนเป็นพิเศษ  ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของผู้ค้ำ เพื่อประเมิน
ศักยภำพกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม  นอกจำกนี้พนักงำนของบริษัทผูค้้ำต้อง
ผ่ำนกำรอบรมกำรปฏิบัติตน กำรด ำเนินกำรในพื้นที่กำรท ำงำนของ ปตท. และปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดในกำรเข้ำท ำงำนในเขต
ปฏิบัติงำน  ซ่ึงก ำหนดกำรปฏิบัติตนตำมแต่ละลักษณะงำนไว้  

ปตท. ได้จัดท ำ ทะเบียนผู้ค้ำ (PTT Approved Vendor List; PTT AVL)  เพื่อประโยชน์ในงำนจัดหำสินค้ำและบริกำร
ด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่ำภำยใต้กระบวนกำรก ำหนดกลุ่มงำน และขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรคัดเลือกผู้ค้ำเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ำ
กับ ปตท. นั้น   จะได้ผู้ค้ำที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบสินค้ำ/บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร และส่งเสริมควำม
เป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่ำงยั่งยืน  โดยในปี 2561 มีผู้ค้ำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้ำ ปตท. รวมจ ำนวน 
232 บริษัท จำก 17 กลุ่มงำน 

เพื่อให้กำรจัดท ำทะเบียนผู้ค้ำของ ปตท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    ปตท. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
คุณสมบัติของผู้ค้ำที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้ำในแต่ละกลุ่มงำน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำจะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ค้ำจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงำนของ ปตท. หรือส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ  
2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจำกกลุ่มงำนใดในทะเบียนผู้ค้ำของ ปตท.  จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ำฯ กับ ปตท.  

ในกลุ่มงำนนั้นๆ ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี นับถัดจำกวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจำกเป็นผู้ละทิ้งงำนของ ปตท. 
หรือส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับเข้ำเป็นผูค้้ำในทะเบียนผู้ค้ำ ปตท. จนกว่ำจะมีหนังสือแจ้ง
แสดงหลักฐำนกำรยกเลิกกำรถูกเพิกถอน  

3. ผู้ค้ำจะต้องเข้ำใจ และรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 
Conduct: SSCoC) 

นอกจำกหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว   ปตท. ยังประเมินคุณสมบัติผู้ค้ำในด้ำนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรปฏิบัติ
อย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำควบคู่กันไปด้วย  

หลังจำกผู้ค้ำส่งมอบสินค้ำ/บริกำรในแต่ละงวดงำนแล้ว  ปตท. จะประเมินผู้ค้ำ พร้อมทั้งแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ค้ำ
ทรำบข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในกำรด ำเนินงำน เพื่อพิจำรณำน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของผู้ค้ำเอง (Supplier Development) ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป  

 นอกจำกนี้ ในกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้ำในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจำรณำ
ข้อมูลกำรจัดหำที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปตท. มีกำรจัดหำสินค้ำจำกท้องถิ่นมำกกว่ำร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรจัดหำสินค้ำจำกใน
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พื้นที่ที่สถำนประกอบกำร ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก  ซ่ึงก่อให้เกิดกำรสร้ำงเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย  อีกทั้งยังเป็น
กำรส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชน   

9.1.3.1.6 พนักงาน 

(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงำน” แล้ว) 
9.1.3.2  การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล   
ปตท. ก ำหนด ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนต้องเคำรพกฎหมำย ข้อก ำหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วัฒนธรรมอันดีงำมที่แตกต่ำงกันในแต่ละประเทศที่เข้ำไปลงทุน รวมถึงกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครดั โดยถือ
เป็นบรรทดัฐำนขัน้ต้นของกำรด ำเนินงำน  

เพื่อให้มั่นใจว่ำ ปตท.ปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบต่ำงๆที่ก ำกับดูแลองค์กรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ปี 2560 จึง
จัดตั้งฝ่ำยก ำกับกฎหมำยและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ขึ้นภำยใต้ส ำนักกฎหมำย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 
ประเมินควำมเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงำนในองค์กรให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด ตลอดจนติดตำมตรวจสอบ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้บริหำรสูงสุด และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง   

ปตท.ได้พัฒนำ และประยุกต์ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนมำตั้งแต่ปี 2560  โดยได้ท ำกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ทั้ง  73    บริษัท ใน 29 ประเทศ พบว่ำประเด็นควำมเสี่ยงหลักที่
อำจเกิดขึ้นกับกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท.คือ ควำมเสี่ยงต่อกำรบังคับใช้แรงงำน  สภำพกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภัย สุขภำพและ
ควำมปลอดภัยในชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนในสำยโซ่อุปทำน โดยแต่ละพื้นที่ที่มีประเด็นควำมเส่ียงได้
จัดท ำมำตรกำรควบคุม และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนครบถ้วนร้อยละ 100 ของพื้นที่ ท ำให้ปัจจุบันระดับควำมเสี่ยง
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม ปตท. ที่พบ อยู่ในระดับที่สำมำรถควบคุมได้ โดยมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิทธิมนุษยชน เป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลสูงสุด  จำกกำรปฏิบัติตำมระบบกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่องท ำให้ในปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ท ำ
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมหลักสำกล 10 ประกำรของ The United Nations Global Compact  อย่ำงต่อเนื่อง  นอกจำกนี้
เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจที่เคำรพสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับกำรเคำรพสิทธิแรงงำน กำรรักษำส่ิงแวดล้อมและกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต รวมถึงเพื่อถ่ำยทอดกำรประยุกต์ใช้หลักสำกล 10 ประกำรของ UN Global Compact  พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักรู้ และ
ส่งเสริมควำมเข้ำใจเรื่องกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนแก่ภำคธุรกิจ และร่วมสร้ำงหุ้นส่วนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินธุรกิจที่เคำรพ
สิทธิมนุษยชน กลุ่ม ปตท.จึงได้เข้ำร่วมเป็น 5 ใน 15 บริษัท ที่เป็นคณะผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ำยสมำคมโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย  
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจที่เคำรพหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงได้เปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ที่
ผ่ำนมำ    

9.1.3.3  ข้อพพิาทท่ีส าคัญกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ปรำกฏอยู่ใน “ข้อพิพำททำงกฎหมำย” ซ่ึงเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรประจ ำปี (แบบ 56-1) 

9.1.4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
กำรเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย ำ และสร้ำงช่องทำงกำร
เปิดเผยข้อมูลที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย รณรงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและสร้ำงกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียน
ที่เหมำะสม และเป็นธรรมส ำหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้ 
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9.1.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน    
ปตท. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนควำมยั่งยืน  (Corporate Sustainability Report ) เพื่อส่ือสำร

นโยบำย แนวทำงกำรบรหิำรจัดกำร รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใชแ้นวทำงในกำรรำยงำน
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016 รวมถึง แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจ
น้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ (Oil and Gas Sector Disclosure: OGSD)  และน ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำนตำมรูปแบบของ 
Integrated Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏบิัติตำม
หลักสำกล 10 ประกำรของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (The United Nations Global Compact: UNGC) น ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นขององค์กรในกำรสนับสนนุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมกรอบของสหประชำชำติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรสอบทำนรำยงำนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงำน
ภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง และเผยแพร่รำยงำนควำมยั่งยืนฯบนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC เพื่อให้กำรเปดิเผยข้อมูลมีควำม
เหมำะสมและเฉพำะเจำะจงกับธรุกิจ นอกจำกนี้ ปตท. ยังจัดให้มกีำรสอบทำนข้อมูลในรำยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 8 เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมูลมคีวำมถูกต้อง ควำมโปร่งใส เชื่อมัน่ได้ และก ำหนดให้มีกำรด ำเนนิกำรต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ปตท. 
จัดส่งรำยงำนควำมยั่งยืนปี 2561  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้กับผูถ้ือหุ้น และเปิดเผยให้กบัผูท้ี่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. 
www.pttplc.com 

9.1.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน   
ปตท. แปลงสภำพและกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนตุลำคม  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. ต่อผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้รับทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกัน สม่ ำเสมอ
และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง  นอกจำกนี้ ปตท. ได้จัดท ำนิตยสำรเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ภำยใต้ช่ือ “Happiness” ออกเป็นรำยไตร
มำส เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรส่ือควำม ข่ำวสำร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และจดหมำย
ข่ำวรำยไตรมำสเพื่อผู้ถือหุ้นสำมัญ ปตท. ภำยใต้ช่ือ “PTT Bizway” โดยจัดท ำเป็น 2 ภำษำ เพื่อส่ือควำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผล
ประกอบกำรรำยไตรมำส กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืนของ ปตท. และกิจกรรมที่ส ำคัญในช่วงเวลำนั้น  
ทั้งนี้ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนได้โดยตรง หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ ปตท. ซ่ึงมีข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ได้
ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  ประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญๆ อำทิ   
 ข้อมูลบริษัท 
 รำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56 -2)  / แบบแสดงรำยกำร

ประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญ 
 ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ 
 เอกสำรน ำเสนอและเว็บแคสต์ 
 Roadshow/Conference 
 Analyst Research 
 ปฏิทินกิจกรรม 
 จรรยำบรรณส ำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 
 ช่ือและเบอร์ติดต่อฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ข้อมูลโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญ 
 กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กรโดยผู้บริหำร 
 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐ 
 แผนงำนที่ส ำคัญ 
 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงิน 
 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ส ำคัญ 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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 โดย ปตท. ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั้งกำรน ำเสนอ
ผลงำนและกำรแจ้งสำรสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน  ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทั้งในทำงตรงและทำงอ้อมมำโดยตลอด  สรุปได้
ดังนี้ 

 ทางตรง  :  ปตท. มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนให้แก่นักวิเครำะห์ นักลงทุนและพนักงำน เปน็ระยะๆ อย่ำง
สม่ ำเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call กำรเข้ำร่วม Conference ซ่ึงจัดโดยสถำบัน
ต่ำงๆ รวมทั้ง กำรร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรำยย่อยกับตลำดหลกัทรัพย์ฯ (Opportunity Day) และผู้เกี่ยวข้อง
สำมำรถท ำกำรนัดหมำย (Company Visit) เข้ำพบผู้บริหำร ปตท. เพื่อสอบถำมข้อมูลควำมคืบหนำ้กำรด ำเนิน
กิจกำรได้ตลอดเวลำ สรุปกิจกรรมหลักปี 2560 - ปี 2561 ดังนี ้

 
กิจกรรม 

กิจกรรม ปี 2560  
(จ านวน: ครั้ง) 

กิจกรรม ปี 2561 
(จ านวน: ครั้ง) 

Roadshow ต่ำงประเทศ 14 14 
Roadshow ในประเทศ 6 12 
Analyst meeting 4 4 
Press meeting 2 2 
Credit Rating Review 6 4 
Company Visit / Conference call (Upon Request) 46 55 
Conference Call (เริ่มแถลงงบลงทุน 5 ปี/ผลกำรด ำเนินงำน
รำยไตรมำสในปี 2561) 

- 5 

ทำง e-mail / โทรศัพท์ 8-10 ครั้งต่อวัน 8-10 ครั้งต่อวัน 
ร่วมกิจกรรมตลำดหลักทรัพย์พบนกัลงทุนรำยย่อย  (Opportunity Day) 4 4 
น ำนักลงทุนสถำบันพบผูบ้ริหำรและเยี่ยมชมกิจกำร 5 4 
น ำคณะนักลงทนุรำยย่อยพบผูบ้รหิำรและเยี่ยมชมกิจกำร ก ำหนดจดั 1 ครัง้  

(3 รุ่น) 
(31 ตุลำคม 1-2 พฤศจิกำยน) 

ก ำหนดจดั 1 ครัง้  
(2 รุ่น) 

(30-31 ตุลำคม) 
กิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู ้ 15 15 

 ทางอ้อม: ปตท. มีกำรใหข้้อมูลเกี่ยวกับบริษทั ผลกำรด ำเนนิงำน งบกำรเงิน และข้อมูลน ำเสนอในรูปแบบ
ต่ำงๆรวมถึงรำยงำนสำรสนเทศที ่ ปตท. แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสำมำรถอ่ำน
ข้อมูลได้ทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ปตท. และนิตยสำร
เพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมทั้งจดหมำยข่ำวรำยไตรมำสเพื่อผู้ถือหุ้นสำมัญ “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 รวมทั้งให้บริกำรตอบค ำถำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสำธำรณชนอย่ำง
ต่อเนื่อง ในปี 2560 - 2561 มีกำรด ำเนินกจิกรรม สรุปได้ ดังนี้  

http://www.pttplc.com/


  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่18 

   

กิจกรรม กิจกรรม ปี 2560 
(จ านวน: รายการ) 

กิจกรรม ปี 2561 
(จ านวน: รายการ) 

ทำง e-mail 411 225 

ข่ำวแจก / ภำพข่ำว 411 225 

กำรแถลงข่ำว 9 12 

น ำส่ือมวลชนเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 12 6 

กำรให้กำรต้อนรับ / ใหข้้อมูลกับหน่วยงำนที่มำเยี่ยมชม / ดูงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ 

46 คณะ(1,743 คน)   65 คณะ (3,026 คน) 

9.1.4.3 การแจ้งขอ้ร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำว/ เบำะแส ทั้งภำยในองค์กรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจำกภำยนอกโดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์  / โดยทำงโทรศัพท์ /  โดยหนังสือแจ้ง /  โดยทำง E-mail แจ้ง
หน่วยงำน ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิทั  ฝ่ำยส่ือสำรและภำพลักษณ์องค์กร หรือศูนย์
บริหำรค ำส่ังซื้อและลูกค้ำสัมพันธ์  ดังนี้ 

โทรศัพท์   :   1365 CONTACT CENTER,  0-2537-2000  
Website   :  http://www.pttplc.com 
Email      :    ศูนย์บริหำรค ำส่ังซื้อและลูกคำ้สัมพันธ์  :  1365@pttor.com 

  ฝ่ำยส่ือสำรและภำพลักษณ์องค์กร :  corporate@pttplc.com   
     ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบรษิัท  :  corporatesecretary@pttplc.com  
     ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  :  ptt-ir@pttplc.com  
      สำยด่วน CG : cghelpdesk@pttplc.com 

Line@          :     @contact1365 

ซ่ึงข้อค ำถำม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร แก้ไขปรับปรุง ผ่ำนระบบกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนโดยมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำผ่ำนกำรแจ้งเตือนในระบบ email ทุก 3 วัน หำกด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จจะแจ้ง
เตือนไปยังผู้บังคับบัญชำที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อด ำเนินกำร หำกแล้วเสร็จ หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะแจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้
ติดต่อทรำบ และมีกำรติดตำมในภำยหลังอีกครั้งหนึ่งโดยสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ Contact Center 
ทั้งนี้ผู้บริหำรติดตำมสำรสนเทศทั้งหมดเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อติดตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและน ำกลับมำใช้เป็นแนวทำง
ปรับปรุงกระบวนกำร สินค้ำ และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย  ทั้งนี้ ในปี 2561 (ไม่รวมข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) ) มีข้อค ำถำม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวม 
20,463 เรื่อง  โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องบัตรส่วนลดรำคำ NGV และ ติดต่อหน่วยงำนภำยใน 
 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  

ในปี 2561 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งโครงสร้ำงงำนก ำกับดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพันธ์ โดยมีกำร
จัดตั้งฝ่ำยก ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมำภิบำล ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลำงรับแจ้งเหตุ เบำะแส ติดตำมเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้อง
คุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลเบำะแสที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดทุจริตภำยใน

http://www.pttplc.com/
mailto:cghelpdesk@pttplc.com
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องค์กร รำยงำนผลกำรสอบสวนและกำรลงโทษต่อฝ่ำยจัดกำรและคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งควำมผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงข้อร้องเรียนในปี 2561 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและปิดเรื่องแล้วเสร็จจ ำนวน 6 เรื่อง โดยทุกเรื่องที่ปิดเรื่องแล้ว
ไม่พบมูลเหตุทุจริต  

9.2  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ การพัฒนากรรมการ 
9.2.1 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะ
เรื่องขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำ  และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดับ
คณะกรรมกำรด้วย 

ต่อมำในปี 2547 คณะกรรมกำร ปตท.ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและ
กลั่นกรอง  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจัดกำรให้ดีเลิศ  และในปี 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้
จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ปตท. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ปตท. มีควำมชัดเจน
มำกยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฎิบัติและเป็นไปตำมหลักกำรและแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสำหกิจปี2552 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมี
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องรวม  5 คณะ  เพื่อช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มุง่เน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และมีคุณสมบัติ หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีกำรก ำหนดบทบำทภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้อย่ำงชัดเจน  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ได้มีกำรขยำยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดใีห้
มีหน้ำที่มอบนโยบำย แนวปฏิบัติ และติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำมำรถด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น  
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 เพื่อให้เป็นปัจจุบันมำกขึ้น และปี 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกระบวนกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย ด้วย 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง  ทั้ง  5  คณะ  มีบทบำทหน้ำที่และกำรด ำเนินกำร  ดังนี ้
9.2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยประชุมร่วมกับศูนย์บริกำรงำนบัญชีและส ำนักงำน

กำรตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำร ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของ ปตท . และบริษัทย่อย 
รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ  ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน  และไม่ใช่กำรเงิน 
ด ำเนินกำรบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน และสม่ ำเสมอ  

คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด มีจ ำนวนอย่ำงน้อย  3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี้ 
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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 

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 
หมำยเหตุ : นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอในกำรสอบทำนควำมถูกต้องและน่ำเชื่อถือของ

รำยงำนทำงกำรเงิน  
 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเป็นประธาน
    กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557  
 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 จัดท ำกฎบัตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสม
ของระเบียบดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

 สอบทำนให้ ปตท. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและน่ำเชื่อถือ 
 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. ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำน
ของหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมกำร ปตท. 
 ประสำนงำนเกี่ยวกับผลกำรตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอำจเสนอแนะให้สอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็น

ว่ำจ ำเป็น 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร ปตท.                    

อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนในไตรมำสที่ 4 ให้จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี พร้อมทั้งส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. และกระทรวงกำรคลังเพื่อทรำบ 

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีบัญชีกำรเงินละ                 
1 ครั้ง ให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ 

 เปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรำยงำน
ประจ ำปีของ ปตท. 
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 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อช้ีแจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย 

 ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีกระบวนกำรรับและก ำกับดูแลกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 กรณีที่กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในเรื่องใดหรือกำรปฏิบัติงำนอื่นใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม

จ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผู้เช่ียวชำญเฉพำะเรื่อง ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. เพื่อพิจำรณำให้มีกำรเชิญหรือด ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญเฉพำะเรื่องด้วยค่ำใช้จ่ำยของ ปตท. ได้ 

 เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในที่พบว่ำมีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำส่ัง ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ให้แจ้งต่อ
ผู้บริหำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำส่ังให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. ด ำเนินกำรแก้ไข 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขต หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2557 

ในปี 2561 มีกำรประชุม 17 ครั้ง โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำรประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
และศูนย์บริกำรงำนบัญชีในกำรสอบทำนงบกำรเงินทุกไตรมำส  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 

หมำยเหตุ:  “ปตท. เข้ำข่ำยรัฐวิสำหกิจ ตำมค ำนิยำมใน พ.ร.บ. วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๔ ซ่ึง พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่ำด้วย กำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๔ มำตรำ ๕๓ และมำตรำ ๙๑ ก ำหนดว่ำ ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินตำมนโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงิน
แผ่นดินที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด และ พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”  

9.2.1.2 คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัตจิัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำร ปตท. 3 คน 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปนี ้

โดยมี เลขานุการบรษิัทท าหน้าที่เลขานุการ 

หมำยเหตุ  :1. นายดอน วสันตพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 แทน พลอากาศโทบุญสืบบ         
                         ประสิทธิ ์กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา ที่พ้นต าแหน่งจากการเป็นกรรมการ ปตท.  เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 
    23 ธันวาคม 2561 
                     2. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 
                     3. นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล ด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 

 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยดอน วสันตพฤกษ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
         1. ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำ กรรมกำร ปตท. เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 

2. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรใหม่ เมื่อมีต ำแหน่งว่ำงลง (จำกกำรลำออก หรือครบ
วำระ) เพื่อเสนอคณะกรรมกำร ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อด ำเนินกำรแต่งตั้ง  โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตำมองค์ประกอบใน Board Skill Matrix 
ของ ปตท. และฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director’s Pool) ของกระทรวงกำรคลัง และของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรร
หำ ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3. พิจำรณำเสนอช่ือกรรมกำร เพื่อท ำหน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง  โดยพิจำรณำตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
เฉพำะเรื่อง คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของกรรมกำร   ที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง  ยกเว้น คณะกรรมกำรสรรหำ ซ่ึงคณะกรรมกำร ปตท. จะเป็นผู้พิจำรณำ
แต่งตั้ง 

4. มีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร ปตท. โดยตรงตำมบทบำทหน้ำที่และคณะกรรมกำร  ปตท. มีควำม
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ และจัดใหม้ีกำรรำยงำนผลเพื่อรำยงำนผลให้คณะกรรมกำร 
ปตท. ทรำบ และเปดิเผยในรำยงำนประจ ำป ี

6. เปิดเผยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
7. คณะกรรมกำรสรรหำควรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย 

 ทั้งนี้  ได้ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำทดแทน  เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตำมกฎหมำย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  และก ำหนดวิธีกำรเสนอรำยช่ือผู้มี
คุณสมบัติ  

ทั้งนี้ คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร ไว้ว่ำ กรรมกำรแต่ละคนต้องมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิหลำกหลำยสำขำอำชีพที่จ ำเป็นในกำรบริหำรกิจกำรของ ปตท. 
ควรประกอบด้วยผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนธุรกิจพลังงำนปิโตรเลียมอย่ำงน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำยอย่ำงน้อย 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนบัญชีและกำรเงินอย่ำงน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจำกนี้ องค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ 
ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วยด้ำนบัญชี/ กำรเงิน/ กฎหมำย/ เทคโนโลยีสำรสนเทศ/ วิศวกรรม/ กำรตลำด/กำรบริหำรจัดกำรและ
บริหำรธุรกิจ กำรบริหำรหรือก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจที่จดทะเบียนใน ตลท./ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ/ เศรษฐศำสตร์/ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนพลังงำน , ปิโตรเคมี, อุตสำหกรรมชีวภำพ , Digital, Automation, Artificial Intelligence หรือ 
Robotics/ รัฐศำสตร์ ควำมมั่นคง กำรบริหำรควำมเสี่ยงในวิกฤติต่ำงๆ/ งำนภำคประชำสังคม วิสำหกิจชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส่ิงแวดล้อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   

2. คณะกรรมกำรสรรหำสรุปผลกำรสรรหำและเสนอช่ือผู้มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำร ปตท. พร้อมเหตุผล
ประกอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. 

3. คณะกรรมกำร ปตท.พิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมรำยช่ือที่คณะกรรมกำรสรรหำน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือเพื่อเสนอรำยช่ือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป  โดยรำยช่ือบุคคลที่มีควำม
เหมำะสม จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ เพื่อเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย   
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ในปี 2561  มีกำรประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมกำรสรรหำส่วนใหญ่ที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้ำร่วมประชุม และเลขำนุกำร
บริษัท ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำแล้ว 

9.2.1.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร 

ปตท.  3 ท่ำน  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน  ดังรำยช่ือต่อไปนี้ 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยวิชัย อัศรัสกร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยจุมพล ริมสำคร กรรมกำร กรรมกำร 
3.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

โดยม ีเลขานุการบรษิัทท าหน้าที่เลขานุการ 

หมำยเหตุ : 1. นายวิชัย อัศรัสกร  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก าหนดค่าตอบ แทนนายบุญทักษ์ หวังเจริญ  ตัง้แต่วันที ่20 กุมภาพันธ์ 2561 

 2. นายจุมพล ริมสาคร ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ตั้งแต่วันที่ 23 ธนัวาคม 2561 

 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตัง้แต่วันที่ 18 พฤศจกิายน  2559 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือ วิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  รวมทั้งพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
ส ำหรับกรรมกำร และ กรรมกำรเฉพำะเรื่อง ต่อคณะกรรมกำร ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2   พิจำรณำเสนอแนวทำงกำรประเมินผลและค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต่อ
คณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

3   รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและระดับงำน รวมทั้งกำรประเมินผลและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

4. มีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร ปตท. โดยตรงตำมบทบำทหน้ำที่และคณะกรรมกำร ปตท. มีควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

5  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และจัดให้มีกำรรำยงำนผลเพื่อรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ และเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี  

6  เปิดเผยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
7  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  (ปรับปรุงส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ปี 

2560) 
8 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย 

  
ในปี 2561   มีกำรประชุม 3 ครั้ง โดยกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทุกท่ำนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้ำร่วมประชุม 

และเลขำนุกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนแล้ว 
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9.2.1.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนำยน 2547  โดยแต่งตั้งจำก

กรรมกำร ปตท.  3  ท่ำน  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี้  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์    กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3.  ศ.ดร.สุรพล นิตไิกรพจน์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

โดยมรีองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก ากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักกฎหมาย ท าหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก ากับดูแลและธรรมภิบาลองค์กร และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญเ่ลขานุการบริษทั และองค์กรสัมพันธ์ ท าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หมำยเหตุ  : 1.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลมิสุข ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตัง้แต่วันที่ 4 กันยายน  2557 

  2. นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์   ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ตัง้แต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

                      3.  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี แทนนายดอน วสันตพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ด ี
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.ใหค้ณะกรรมกำรจัดกำรกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ

กำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร 
6. มอบนโยบำยและแนวปฏบิัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรควำมยั่งยืน (Sustatinability Management : SM)  

ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม(Corporate Social Responsibility : CSR) 
7. ก ำหนดนโยบำยให้ ปตท. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปตท. และ

กำรเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
8. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำน SM และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท.  
9. วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชันของ ปตท. 

10. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีควรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 

ในปี 2561 มีกำรประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดทีุกท่ำนทีด่ ำรงต ำแหน่งอยูข่ณะนัน้ เข้ำร่วมประชุมครบ
ทุกท่ำน และเลขำนุกำรบรษิัทปฏบิัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีแล้ว 
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9.2.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2556 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร 
ปตท.  อย่ำงน้อย 3  ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน 
ดังรำยช่ือต่อไปนี้  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1. นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2. นำยดนุชำ พิชยนันท ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3. นำยธรรมยศ ศรีช่วย  กรรมกำร กรรมกำร 
โดยมรีองกรรมการผู้จดัการใหญก่ลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเปน็ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ท า
หน้าทีเ่ลขานุการ 

หมำยเหตุ  : 1.  นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 
 2. นายดนุชา พิชยนันท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 
 3.  นายธรรมยศ ศรีช่วย  ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559    

ในปี 2560 ได้มีกำรทบทวนหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมเรื่องกำรบรหิำรจดักำรผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี ้
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และกรอบกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กร 
 ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย

ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ให้ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ

คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำมเส่ียง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - 
ระดับจัดกำร) ) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทำงกำร
ก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนกำรด ำเนินกำรเพื่ อขยำยผลเชิงบวก 
หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย
ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO) ให้บรรลุเป้ำหมำย
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และกำรบริหำรผู้มีส่วนได้เสีย 

 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรและผลกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบ 
และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่ำงมี
นัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปตท.  เพื่อทรำบและพิจำรณำโดยเร็วที่สุด  

    พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวำระที่มีภำระผูกพันในระยะยำว  มีควำมซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีควำมเสี่ยงที่
อำจส่งผลกระทบต่อ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ ก่อนที่จะน ำเสนอวำระนั้นๆ ต่อคณะกรรมกำร ปตท 

 ประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำย  
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ทั้งนี้ กำรสอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ยังคงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนักตรวจสอบ
ภำยใน   

โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร มีกำรประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกท่ำนที่
ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร แล้ว 

9.2.2  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำร  ปตท . ในกำรประชุมครั้งที่  9/2561 เมื่อวันที่  28 กันยำยน 2561   มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล

คณะกรรมกำร ปตท. โดยได้ปรับปรุงแบบประเมินผลที่ใช้ในปี 2560 บำงหัวข้อ และเพิ่มเติมแบบประเมินบทบำทหน้ำที่และผล
กำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำร (ซ่ึงได้น ำหัวข้อ “บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร” จำกเดิมที่อยู่ในแบบประเมินผล
คณะกรรมกำรทั้งคณะ และเพิ่มเติมบำงหัวข้อ) ควำมพึงพอใจกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องและประธำนกรรมกำร
เฉพำะเรื่องในแต่ละคณะ ดังนั้น แบบประเมินที่ใช้ประเมินในปี 2561 จะมี 5 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั้ง
คณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำร
ท่ำนอื่น) / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (กรรมกำรเฉพำะเรื่องประเมินกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องที่
ตนเองด ำรงต ำแหน่ง) / แบบประเมินบทบำทหน้ำที่และผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำร ควำมพึงพอใจกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และประธำนกรรมกำรเฉพำะเรื่องในแต่ละคณะ (ประเมินโดยกรรมกำรทุกท่ำน)  โดยแบบประเมินผล
ทั้ง 5 แบบ มีเกณฑ์กำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้ 

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)  
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในภำพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่
จัดท ำได้ดีเยี่ยม/เหมำะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 94.58% 

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 97.91% 
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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 97.91%   

4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)   ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบำย
คณะกรรมกำร (Board Policy)/  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบตัิของ
คณะกรรมกำร (Board Practices)/  กำรจัดเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (Board Meeting) 
 สรุปผลกำรประเมนิผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจ ำนวน 4 หัวขอ้ 
เห็นว่ำ  ด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ/เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ดังมีรำยละเอียด ดังนี้ 

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ  98.61%  
4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 97.92% 
4.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 95.83% 
4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 98.61% 

5. แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏบิัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการท างานของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแตล่ะคณะ โดยประเมินประธำนกรรมกำร 8  
หัวข้อ และควำมพึงพอใจกำรท ำงำนฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  เท่ำกับ 98.74%   

6.  การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    
  เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย

ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2557 เรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง และตำมคู่มือปฏิบัติส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยในและ
กรรมกำรตรวจสอบเพื่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภำระหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคลและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินปัญหำและอุปสรรคตลอดจน
แผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบทุกปี โดยในปี 2561  ที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/2561 วันที่  7 กันยำยน 2561 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ แบบประเมินผล
รำยบุคคล (ประเมินตนเอง) และแบบประเมินผลรำยบุคคล (ประเมินไขว้) ซ่ึงมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 5 ตุลำคม 2561 มีมติเห็นชอบผลกำรประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2561 โดยผลสรุปเป็นดังนี้ 
 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ 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  
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย                  
เท่ำกับ  3.99 
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 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ควำมรู้
ทำงธุรกิจ / ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน /อ ำนำจหน้ำที่ / ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม / ควำมเข้ำใจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตรวจสอบ / กำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติงำนและกำรประชุม    
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล 4 ระดับคือ  4  =  ดีเยี่ยม  /  3  =  ดีมำก  /  2  =  ดี  /  1  =  ควรปรับปรุง 
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดี เยี่ยม            
คะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 3.88 

 แบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 3.95  

 อนึ่ง  บริษัทได้วิเครำะห์หัวข้อของกำรประเมินผล เพื่อมำพัฒนำ/ปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป และนอกเหนือจำกกำรจัดท ำแบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรประจ ำปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมกำรยังได้วัดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกรรมกำร โดยใช้วิธีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรเป็น ตัวช้ีวัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อใช้ส ำหรับวัดผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
และเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยในปี 2561 ผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  

9.2.3 การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation) 
ส ำหรับกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำร ปตท.   ปตท. ได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้

รับทรำบนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  โครงสร้ำงทุน  ผู้ถือหุ้น  ผลกำรด ำเนินงำน  ข้อมูลระบบต่ำงๆ ที่
ใช้งำนภำยใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมำย  กฎเกณฑ์ต่ำงๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส ำหรับกรรมกำร  ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำร ปตท. ให้กับกรรมกำร  ทั้งนี้  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  :  
11. Presentation แนะน ำกำรด ำเนินธรุกิจของ ปตท.  โดยประธำน

เจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่
1. รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และผัง

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
2. Director Fiduciary Duty Check List 
3. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
4. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน 
5. ข้อแนะน ำกำรให้สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรจดทะเบียน 
6. Company Profile  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ฉบบัย่อ 
7. รำยงำนประจ ำป ี

8. รำยงำนทำงกำรเงิน  
9. รำยงำนควำมยั่งยืน ปตท.  
10. หนังสือธรรมำภิบำล 
11. วำรสำรหุ้นกู ้
12. วำรสำรบ้ำนเรำ (PTT Spirit) 
13. บทควำม แฉ ควำมจริง…แปรรปูรัฐวิสำหกิจ 
14. PTT WAY OF CONDUCT 
15. PTT Technology and Innovation Management 

Operating System 
16. PLLI Course Catalog 

ในปี 2561 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่น ำเสนอข้อมูล ปตท. ทั้งหมด โดยบรรยำยช้ีแจงให้กับ
กรรมกำรใหม่ ซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ยุทธศำสตร์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
และผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้กรรมกำรได้เห็นภำพรวมของธุรกิจที่
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ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมกำรและข้อมูลส ำหรับกรรมกำรตำมรำยกำรข้ำงต้น โดยในปี 2561 มีกำรจัดปฐมนิเทศกรรมกำร
รวม 4 ครั้ง  

9.2.4 การพัฒนากรรมการ ปตท.  

  การอบรม/สัมมนา 
 คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำร
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) รวมทั้งจัดให้คณะกรรมกำรได้ดูงำนจำกหน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืน
ตำมควำมเหมำะสม  ท ำให้เกิดมุมมองควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน  

ในปี 2561 มีกำรจัดบรรยำย เรื่อง กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรและผู้บริหำร ภำยใต้หลักกำรของกฎหมำยใหม่ที่เกี่ยวกับ 
Market Misconduct, Civil Penalty และ Class Action ให้กับคณะกรรมกำร และมีกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม /สัมมนำ รวมถึง
กรรมกำรไดเ้ข้ำร่วมกิจกรรมซ่ึงให้ควำมรู้ผู้บริหำรและพนักงำนต่ำงๆ  เช่น 

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา /กิจกรรม 

 นำยไกรฤทธิ ์อุชุกำนนท์ชัย 

- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูง ด้ำนพลังงำน รุ่นที่ 12 (วพน. 12)  
- ร่วมงำน Gastech 2018 Conference and Exhibition  
- รับเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพฯ ในโอกำสสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระรำชด ำเนินไปทรงเปิด
ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลฯ ณ สถำบันวิทยสิริเมธี จ. ระยอง 

- เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2561 

 ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์

-  ร่วมงำน“ลงแขกเกี่ยวข้ำว” ณ ศูนย์เรียนรูป้่ำวังจันทร์ สถำบันปลกูป่ำและระบบนิเวศ ปตท.   
- น ำคณะผู้บริหำรรุ่นใหม่ในไทยและต่ำงประเทศ จำกภำครัฐและเอกชน ที่เข้ำร่วมหลักสูตร 

TIJ workshop for emerging leaders เยี่ยมชมป่ำในกรุง นทิรรศกำร และร่วมกิจกรรม " 
ของขวัญจำกป่ำ "ณ ศูนยเ์รียนรูป้ำ่ในกรุง 

-  บรรยำยพิเศษ ในงำน PTT Integrity Forum 2018 หัวข้อ Integrity to Sustainability 
จริยธรรมน ำสู่ควำมยั่งยืน 

 พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ 

- เข้ำร่วมหลักสูตร Leadership Development Program for Sustainability (LDP) 3, Module 1 : 
Mindful Leadership เรื่องกำรปลกูฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยนื จ.
อุดรธำนี  

- เยี่ยมชมโครงกำร “ฃวด แลก ยิ้ม” 
 นำยวิชัย อัศรัสกร -  เข้ำร่วมงำน “สองทศวรรษรำงวัลลูกโลกสีเขยีว” และพิธีมอบรำงวัลลูกโลกสีเขยีวครั้งที่ 18  

-  เข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รปัชัน 2561 จดัโดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันประเทศไทย 

 นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ 
- ร่วมงำน PTT Touch Green Society สังคมแห่งกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ในโครงกำร    
  รณรงค์ “ลดกำรใช้พลำสติกเกินควำมจ ำเปน็” 
- PR&CSR Academy กำรบรหิำรแบรนด์ Brand Transforming into Digital Age 

 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 
-  งำนมหัศจรรย์ไม้เมืองหนำว ครั้งที่ 7  ทิวลิปบำนที่ระยอง ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ.ระยอง 

- เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2561 
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รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / หัวขอ้สัมมนา /กิจกรรม 

 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์

- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

- เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2561 
- บรรยำยพิเศษ เสวนำใหค้วำมรู้พนักงำนในงำน T-Time ประจ ำปี 2561 ภำยใต้หัวข้อ  
  From Trust to Trust  

 นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล - เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2561 

 นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ
- หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูง ด้ำนพลังงำน รุ่นที่ 11 (วพน. 11) 
- เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2561 

 นำยดอน วสันตพฤกษ ์ - เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2561 

 นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร  
 

- ร่วมงำน PTT Touch Green Society สังคมแห่งกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ในโครงกำร
รณรงค์ “ลดกำรใช้พลำสติกเกินควำมจ ำเป็น” 

- เข้ำร่วมงำนรัฐวิสำหกิจดเีด่นปี 2561 
- เข้ำร่วมงำน PTT Group CG Day 2018 

กรรมกำรที่ลำออก/พ้นจำกต ำแหน่งระหว่ำงป ี

 นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ -  หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่น 11 (วพน. 11) 

 นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช  
 

- บรรยำยให้กบัคณะผูบ้ริหำรรุน่ใหม่ในไทยและต่ำงประเทศ จำกภำครัฐและเอกชน ที่เข้ำ
ร่วมหลักสูตร TIJ workshop for emerging leaders และน ำคณะเยี่ยมชมป่ำในกรุง 
นิทรรศกำร และร่วมกิจกรรม " ของขวัญจำกป่ำ "ณ ศนูย์เรียนรู้ป่ำในกรุง  

 การตรวจเยี่ยมการด าเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. /การศึกษากิจการพลังงาน  
ปตท.  มีนโยบำยที่จะจัดให้มีกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำน ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศให้กับกรรมกำรเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจธุรกิจยิ่งขึ้น เพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับทิศทำงกำรใช้พลังงำนของ
ประเทศต่ำงๆ สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่ได้รับมำช่วยในกำรพิจำรณำเรื่องพลังงำนของ ปตท. และของประเทศได้  

อีกทั้ง คณะกรรมกำรจะได้ศึกษำเปรียบเทียบกับกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนพลังงำนของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกำสให้
กรรมกำรได้ติดตำมข้อมูลและควำมก้ำวหน้ำในธุรกิจพลังงำน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เช่ียวชำญจำกบริษัทพลังงำนช้ัน
น ำระดับโลกในต่ำงประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในกำรขยำยกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่ำงประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในอนำคต โดยข้อมูลควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงที่คณะกรรมกำรได้รับจำกกิจกรรมนี้ จะมีส่วน
ช่วยให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจพลังงำนในระดับโลกได้เป็นอย่ำงดี และจะช่วยในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่เหมำะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป  
                    ในปี 2561  กำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และกำรศึกษำกิจกำรพลังงำน
ของคณะกรรมกำร ปตท. ได้แก่ กำรเดินทำงไปตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ และศึกษำงำนด้ำนธุรกิจพลังงำนหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยีใหม่ๆ รำชอำณำจักรเดนมำร์ก รำชอำณำจักรนอร์เวย์ และสหรำชอำณำจักร โดยคณะกรรมกำรได้มีกำรพบปะ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับธุรกิจ Start up และบริษัทพลังงำนช้ันน ำในต่ำงประเทศ อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมบริษัทลูกของ ปตท. 
ได้แก่ PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN)  
 ส ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกำรภำยในประเทศ ได้แก่ กำรเข้ำร่วมงำนมหัศจรรย์ไม้เมืองหนำว ครั้งที่ 7 ทิวลิปบำนที่ระยอง ซ่ึง
จัดระหว่ำงวันที่ 9-15 สิงหำคม 2561 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จ.ระยอง , งำนลงแขก
เกี่ยวข้ำว ณ ป่ำวังจันทร์ ประจ ำปี 2561  ณ ป่ำวังจันทร์, งำนทอดกฐินและผ้ำป่ำ กลุ่ม ปตท. ประจ ำปี 2561, งำนเปิดหอศิลป์ ณ บ้ำน
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เจ้ำพระยำ และพิธีเปิดร้ำน Café Amazon for Chance ซ่ึงมีบำริสต้ำเป็นผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยได้ และสร้ำง
ควำมเท่ำเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม  

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

9.3.1  กรรมการอิสระ 

9.3.1.1  คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ  
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเสนอคือกำรก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำร ปตท .ใหม่ ซ่ึงเข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และก ำหนดบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระไว้  รวมทั้งได้จัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
อิสระของ ปตท. ซ่ึงลงนำมโดยประธำนกรรมกำร เมื่อวันที่ 21 มกรำคม  2556  ดังนี้ 

-  คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  
(1)   ถือหุ้นไม่เกนิ 0.5%  ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน 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 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง)  

(3)  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย  

         (4)  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ ปตท.  
   (ก)  ลักษณะควำมสัมพันธ ์

 ควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน เช่น ที่ปรึกษำ กฎหมำย ที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ผูป้ระเมนิรำคำทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ 
 กรณีผู้สอบบัญชี:  ห้ำมทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน: มูลค่ำรำยกำรเกิน 2 ล้ำนบำทตอ่ป ี

 ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ/ทำงธุรกิจ (ใช้แนวทำงในท ำนองเดียวกับข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยง
กันของตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เปน็ธุรกรรมปกติ 
รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริกำร และรำยกำรให้หรือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 ระดับนัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ : มูลค่ำรำยกำร ≥ 20 ล้ำนบำท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  
แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำมูลค่ำรำยกำรให้รวมรำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 6 เดือน 
ก่อนวันที่มีกำรท ำรำยกำรในครัง้นี้ด้วย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะควำมสัมพันธ์ตำม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่ำเข้ำข่ำยไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่
กรรมกำร (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ) และ ผู้บริหำรหรือ partner ของนติบิุคคลนั้น 
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(ค) ก ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมคีวำมสัมพันธ์ตำม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั้ง 
(ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจ ำเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดขึ้นอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ อำจมคีวำมสัมพันธ์เกินระดบันัยส ำคัญที่ก ำหนด ในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำร ปตท. ก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์  โดย ปตท.  ต้องเปดิเผยควำมสัมพันธ์
ดังกล่ำวของกรรมกำรรำยนั้นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 
56-2) ของ ปตท. และหำกต่อมำ ปตท. จะเสนอกรรมกำรอิสระนัน้ เพื่อด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง  ปตท. 
จะต้องเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ในวำระเลือกตั้งกรรมกำรด้วย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
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 ้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล ำดับ
เดียวกัน  ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว และค่ำตอบแทนรวม ที่กรรมกำรอิสระรำยนั้นได้รับในแบบ 
56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

-  บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเรื่องที่ส ำคัญและเปน็ประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผูถ้ือหุ้นรำยย่อยต่อคณะกรรมกำร ปตท.  และ/

  หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่แล้วแต่กรณี 
 (2) ให้ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ปตท. ที่พึงปฏิบตัิ รวมทั้งใหค้วำมคิดเห็นตำม

 บทบำทและหน้ำทีข่องกรรมกำรอิสระที่พึงปฎบิัติเพื่อประโยชน์ตอ่  ปตท.   ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรำยย่อย  
 (3) สอบทำนให้ ปตท. ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักรรมกำรอิสระ รวมถึงทบทวนนิยำมกรรมกำรอิสระให้มี

 ควำมเหมำะสมและครบถ้วนตำมกฎหมำย  
 (4) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำยโดยจะต้องไม่มีผลต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ 
 (5) วำระของกรรมกำรอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 ของ ปตท. และพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระเมื่อขำดคุณสมบัติตำมนิยำมดังกล่ำว หรือพ้นจำกต ำแหน่ง
 กรรมกำร ปตท.  

 (6) กรรมกำรอิสระต้องประชุมอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

9.3.1.2  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพื่อให้กำรแบ่งแยกหน้ำที่ในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยของ ปตท. และกำรบริหำรงำนประจ ำของ ปตท. ออกจำกกัน และ

เพื่อให้กรรมกำรท ำหน้ำที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปตท. จึงก ำหนดให้ประธำน
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เปน็คนละบุคคลกันเสมอ ประธำนกรรมกำรต้องคอยสอดส่องดูแล
กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน 
โดยให้เป็นหน้ำทีข่องประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ภำยใต้กรอบอ ำนำจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำร 

ปัจจุบันประธำนกรรมกำร ปตท. เป็นกรรมกำรอิสระ มีภำวะผู้น ำสูง ท ำหน้ำที่ดูแลกรรมกำรมิให้อยู่ภำยใต้อิทธิพลของฝ่ำย
บริหำร โดยท ำหน้ำที่ใหผู้้เข้ำร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฎิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเคร่งครัด 
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9.3.1.3  ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ   
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 มีมติแต่งตั้งนำยไกรฤทธ์ิ อุชุกำนนท์ชัย  

กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว โดยมีผลตั้งแต่ 7 กันยำยน 
2561 ซ่ึงเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557  และหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE)  และท ำให้กำรท ำงำนของประธำนกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระ 
รวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย อย่ำงเป็นธรรม  
9.3.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 9.3.2.1  การสรรหากรรมการ  
 (วิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร 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 ดังนั้นกำรสรรหำและแต่งตั้งต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  จึงต้อง

ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรีและด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จัตวำ โดยให้คณะกรรมกำร ปตท. ตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมส ำหรับเป็น
ผู้บริหำร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บริหำรซ่ึงเป็น
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผู้ที่มีควำมเหมำะสมแล้ว
ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำแต่งตั้ง โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหำรเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง สัญญำ
จ้ำงมีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรจะจ้ำงผู้บริหำรเดิมต่อหลังจำกครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำง ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจ้ำงเกินสองครำวติดต่อกันไม่ได้   

ทั้งนี้ ข้อมูลกำรสบืทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้บริหำรได้รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ 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 ได้แก่  
 •  ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย 
  - ระดับส ำนักงำนใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเน้นด้ำนกำรก ำกับดูแล (Governance) และกำรให้บริกำรร่วม  
  (Shared service) โดยก ำหนดนโยบำยกลุ่ม ปตท.ให้มีควำมสอดคล้อง 
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  - 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) จะเช่ือมโยงกัน ผ่ำนกำรกลไก
กำรก ำกับดูแล ได้แก่                     
 • กำรก ำหนดข้อบังคับ ข้อก ำหนด ระเบียบ นโยบำย และค ำส่ังประเภทต่ำงๆ   
 • 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 
 รวมทั้งได้มีกำรก ำหนดบทบำทหลักในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตำมพันธกิจ ดังนี้ 

บทบำทของคณะกรรรมกำร ปตท. มีหน้ำที ่
  - ก ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง กลยุทธ์และนโยบำย  
   - แต่งตั้งฝ่ำยบริหำรรบัผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ  
  - ติดตำมและรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยมุง่เนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
  ได้ส่วนเสีย 
  - ตั้งมั่นในหลักธรรมำภิบำล   

บทบำทของผู้บริหำรสูงสุด มีหนำ้ที่ 
  - สร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกลยุทธแ์ละนโยบำยของกลุ่ม ปตท. กับบริษัท ให้เป็นรปูธรรม 
  - บริหำรจัดกำรบรษิัทให้มีผลกำรด ำเนินงำนเปน็ที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น 

บทบำทของเลขำนุกำรบริษทั มีหน้ำที ่
  - ส่งเสริมกำรปฎิบัตหิน้ำทีข่องกรรมกำรบริษัทและผูจ้ัดกำรใหญ่ 
  - รับผิดชอบงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัท (Compliance)   

บทบำทของผู้ถือหุน้ มีหน้ำที ่
  - คัดเลือกและตรวจสอบกำรปฎบิตัิหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรของบริษัท 
  - ร่วมก ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิัท 
 หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรและผู้บรหิำรระดบัสูงสุดของบรษิทั ใน 
                กลุ่ม ปตท. รวมถึง 

• ระเบียบบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรลงทุนและบรหิำรจัดกำรงบประมำณลงทุนของ ปตท. และ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. และแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรลงทุนของบรษิัทที่ ปตท. ถือหุ้น พ.ศ. 2562 

 • ระเบียบบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรจัดแบ่งส่วนงำนของบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) พ.ศ. 2553 
 • ระเบียบบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • ข้อก ำหนดบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรลงทุนของบริษทัในกลุ่ม ปตท. จ ำกัด และแนวทำงกำร
    ก ำกับดูแลบริษัทที่ ปตท. ถือหุน้ พ.ศ. 2558 
 • หลักเกณฑ์ตำมระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
 • หลักเกณฑ์กำรปรับเปลี่ยนกรรมกำรของบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ทีไ่ม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
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 • หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำแต่งตั้งผูบ้ริหำรเป็นคณะกรรมกำรของบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด  
                   หลักทรัพย์  
 • หลักกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 • หลักปฏิบตัิกำรต่อต้ำนทจุริต ก ำกับโดยคณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บรหิาร    
ในปี 2561 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 36 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 

Flagship 5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ควำมส ำคัญและก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้ำงให้เกิด
พลังร่วมและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วยกำรเสนอแต่งตั้งให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของ ปตท. ไป
เป็นกรรมกำรในบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อก ำกับดูแลให้บริษัทดังกล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบำย
ของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของกำรเสนอบุคคลเพื่อไป
เป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นมีดังนี้ 

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  ให้บริษัทนั้นๆ ด ำเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่ำงเข้มแข็งซ่ึงรวมถึงกำรไปช่วยเหลือ
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้ไปท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรก ำกับ
ดูแลบริษัทช้ันน ำเหล่ำนั้นให้กลับมำช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี เพื่อ
เสริมสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจให้กับ ปตท.ด้วย 

4) ถือเป็นหน้ำทีห่นึ่งในกำรปฏิบัตหิน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บรหิำร 
ทั้งนี้  ปตท. ก ำกับดูแลให้มีกำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรหรือบุคคลภำยนอกจำกบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรที่

กระทรวงกำรคลังจัดท ำขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็นรัฐวิสำหกิจตำม พรบ. คุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับ
กรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรอื่นของรัฐวิสำหกิจนั้น ทั้งนี้ ณ 1 มกรำคม 
2562 ปตท. มีผู้บริหำรอยู่ในบัญชีรำยช่ือ Director’s Pool รวม 23 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 เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตของรัฐวิสำหกิจเรื่องกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูงหรือบุคคลด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหลำยแห่ง ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แห่งชำติ (ปปช.)  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีมติก ำหนดแนวปฏิบัติหลักกำรกำรไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของผู้บริหำรบริษัทกลุ่มปตท. 
โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรได้มีมติให้ถือหลักกำรดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ อีกด้วย 

9.5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   
(1) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
ปตท. ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณ  

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจฯตำมหลัก
มำตรฐำนสำกลไว้ในคู่มือ CG และก ำหนดให้กำรฝ่ำฝืนมีควำมผิดทำงวินัย 
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จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสำระส ำคัญดังนี้ 
1. เคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิมนษุยชนสำกล 
2. ป้องกันกำรฟอกเงิน 
3. เป็นกลำงทำงกำรเมือง  
4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 
5. รักษำควำมลับ และไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
6. ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ และรับผิดชอบต่อผู้บรโิภค  
7. แข่งขนัอย่ำงเสรี เป็นธรรม  
8. มีกระบวนกำรกำรจัดซื้อที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อคูค่้ำอย่ำงเปน็ธรรม  
9. รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม 
10. สนับสนุนสิทธิของพนักงำน และสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร 
11. ปฏิบตัิต่อเงื่อนไขสัญญำที่มตี่อเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครัด โปรง่ใส และเท่ำเทียมกัน 
12. มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มปีระสิทธภิำพ 
13. มีแนวทำงปฏบิัตใินกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
14. รักษำควำมปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนำมัย และรักษำส่ิงแวดล้อม 
15. เคำรพทรัพย์สินทำงปัญญำ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในทำงทีถู่กต้อง  

               (2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ปตท. ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of 

Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำร ปตท.ได้
ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำรตัดสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่ำนั้น  และถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงกำรมี
ส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสัมพันธ์กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกดิ
ควำมขัดแย้งในด้ำนควำมภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวำงกำรปฏบิัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือควำมเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว  และต้อง
ไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องด ำเนินกำรให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องไม่มีอ ำนำจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ  

               (3) การจัดท ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.  
ปตท. ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน ต้องจัดท ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์กับ ปตท.โดยใช้แบบฟอร์มรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรที่สงสัยว่ำจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ 
ปตท.และในกำรอนุมัติใดๆ ส ำหรับกรณีดังกล่ำวต้องยึดถือหลักกำรไม่ให้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดพิเศษผิดไปจำก
ปกติ  ถือเป็นกระบวนกำรควบคุมภำยในของ ปตท. รวมทั้งได้ก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำว ทั้งนี้ในปี 2561 จัดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกระดับจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยในส่วนของผู้บริหำรและพนักงำนจัดท ำแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนระบบ PTT Intranet ในช่วงต้นปี ซ่ึงสรุปผลไม่พบรำยกำรขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญ  โดยในแบบกำรเปิดเผยรำยกำรขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นกำรยืนยันกำรรับทรำบว่ำ กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ ปตท. เข้ำลักษณะแห่งควำมผิดทำงวินัย ต้องพิจำรณำโทษวินัยตำมขั้นตอนกำรลงโทษ และควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ 

        (4) การจัดท ารายงานการมีสว่นได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บรหิาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2561 คณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรมีส่วนได้เสียในระดับกรรมกำร และเช่นเดียวกับผู้บริหำรระดับสูงได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแบบรำยงำนดังกล่ำวประจ ำปีครบทุกรำย และจัดส่งให้เลขำนุกำรบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งท ำส ำเนำส่งประธำน
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คณะกรรมกำร ปตท. และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์  อนึ่ง ในระหว่ำงปีไม่มีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลเกี่ยวข้อง 

        (5) การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย ์
เพื่อก ำกับดูแลด้ำนกำรใช้ข้อมูลภำยใน  ปตท.ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ปตท.และผู้บริหำร ซ่ึงหมำยรวมถึงคู่

สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ปตท.จะต้องแจ้ง
ให้ ปตท.ทรำบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันที่
ซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเปิดเผย/รำยงำน กำรซ้ือ/ขำย/โอน เปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อคณะกรรมกำร ปตท. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประชุมประจ ำเดือน โดยก ำหนดเป็น
วำระปกติในปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ไว้ล่วงหน้ำ 

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดำห์ก่อนวันปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษัทจะท ำหนังสือแจ้งกรรมกำร ผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูล
ภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลทีไ่ม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และห้ำมซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน  ส ำหรับงบไตรมำส 
และ 60 วัน ส ำหรับงบประจ ำปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ)  คือ ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน   เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ  (Insider Trading)  ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมกำรและ
ผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด  มีกำรแจ้งกรรมกำรและผู้บริหำร จ ำนวน 4 ครั้ง คือ ห้ำมซ้ือ/ขำย/โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่ำง
วันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 (งบปี 2560)  (2) ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 (งบไตรมำสที่ 
1 ปี 2561)  (3) ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม ถึงวันที่ 15  สิงหำคม 2561 (งบไตรมำสที่ 2 ปี 2561)  (4) ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 
15 พฤศจิกำยน 2561 (งบไตรมำสที่ 3 ปี 2561) นอกจำกนี้ ได้ก ำหนดนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. นอกเหนือจำกช่วงเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น โดยหำกมีควำมจ ำเป็นต้องซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้ง 
เลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 วัน 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ปี 2560 และปี  2561  

หมำยเหตุ  :   คู่สมรสและบุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภำวะของกรรมกำรไม่มีกำรถือหุ้น   

 

 

 

 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค.
2560 

ณ 31 ธ.ค. 
2561 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  นำยไกรฤทธิ์  อุชุกำนนท์ชัย  N/A  – – · กรรมกำร แต่งตั้งใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎำคม  2561 
· แต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ตั้งแต่วันท่ี 7 กันยำยน 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – –  –  

2.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ – – – ( ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

4.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

5.  นำยวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุน้ ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

6.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

7.  นำยสุพจน์  เตชวรสินสกุล  N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  ตั้งแต่วันที่ 18  มกรำคม  2561 
 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  
8.  ศำสตรำจำรย์ ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์   N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  ตั้งแต่วันที่ 12  เมษำยน  2561 

 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  

9.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

10.  นำยจุมพล ริมสำคร N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวำคม 2561 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A - - – 
11.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์   – – – (ไม่ไดถ้ือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
12.  นำยดนุชำ  พิชยนันท์  N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม ่ตั้งแต่วันที่ 12  เมษำยน  2561 

 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  

13.  นำยธรรมยศ ศรีช่วย  N/A – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

14.  นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร    – – – แสดงข้อมูลไว้ในตำรำงกำรถือหลักทรพัย์ 
ของผู้บริหำร ปตท. 

คู่สมรสและ บุตรที่ยังไมบ่รรลุนติิภำวะ –  –  –  – 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่39 

รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการท่ีครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2561 

 
 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ  ณ 31 ธ.ค.
2560 

ณ 31 ธ.ค. 
2561 

เพ่ิม (ลด) 
ระหว่างปี 

(หุ้น) 
1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ – N/A N/A พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปี 

 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม  2561  
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
2.  นำยชำญวิทย์  อมตะมำทุชำติ  – N/A N/A ครบวำระ เมื่อวันที่ 12 เมษำยน  2561  

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2561) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  นำยสมคิด  เลิศไพฑูรย์  – N/A N/A ครบวำระ เมื่อวันที่ 12 เมษำยน  2561 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
4.  นำยสมชัย  สัจจพงษ์  – N/A N/A ลำออก เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม  2561  

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2561) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

5.  นำยกฤษฎำ  จีนะวิจำรณะ  N/A N/A N/A กรรมกำรแต่งตัง้ใหม่  ตัง้แต่วันที่ 1 มถิุนำยน  2561 และ 
ลำออก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2561) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  

6.  พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ ์ – N/A N/A พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปี  
 เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม  2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2561) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

7.  นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช 25,000 N/A N/A แสดงข้อมูลไว้ในตำรำงกำรถือหลักทรพัย์ 
ของผู้บริหำร ปตท. 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่40 

การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ปี 2560  และปี 2561  

 
ล า
ดับ 

ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ  ณ 31 ธ.ค.2560 
(มูลค่ำหุ้นที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 10 

บำท) 

ณ 31 ธ.ค.2561 
(มูลค่ำหุ้นที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 
บำท) 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

1.  
 

นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร – – – ·ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ 
   กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  เมื่อวันท่ี 31 สิงหำคม  2561  
· (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

2.  นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 15,500 155,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 22,500 225,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 
คู่สมรส 4,300 43,000 –  

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – –  
4.  นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 55,451 554,510 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  

– – – –  
 
 

5.  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล N/A 288,120 – * ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่  ปฏิบัติงำน Secondment  
    ในต ำแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กลุ่มงำน    
    กำรเงินและบัญชี บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิต   
    ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
    และมีค ำส่ังให้กลับมำด ำรงต ำแหน่ง  
    ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รักษำกำรประธำน 
    เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรเงิน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561   
  (ไมม่ีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

6.  นำยกฤษณ์ อิ่มแสง 10,000 100,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – – 

7.  นำยนพดล  ปิ่นสุภำ 13,600 136,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรส 50,800 508,000 – –  

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

8.  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

9.  นำงอรวดี  โพธิสำโร  N/A  – – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม  2561  
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรส N/A 1,140 – – 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ N/A – – – 

10.  นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์  N/A  – – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม  2561 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

11.  
นำยดิษทตั  ปันยำรชุน   N/A  – – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม  2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – – – 

12.  
นำยวรวัฒน์  พิทยศิร ิ N/A – – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 16 กันยำยน 2561 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – – – 

13.  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม  N/A  77,000 – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม  2561  
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

 
 
 
 

 
    



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่41 

 
ล า
ดับ 

ชื่อผู้บริหาร  จ านวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

14.  นำยพงศธร  ทวีสิน  N/A 10,000 – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่  ปฏิบัติงำน Secondment  
ในต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท  
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
ตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลำคม  2561  
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรส N/A 7,000 – – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ N/A – – – 
15.  นำยอธิคม  เติบศริ ิ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

16.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

17.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ 2,000 20,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

18.  นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์  – – – ปฏิบัติงำน  Secondment  ในต ำแหน่ง รักษำกำรแทน
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)   
ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม  2561     
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

19.  นำยชวลิต  ทิพพำวนิช  N/A 10,000 – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่  ปฏิบัติงำน Secondment  
 ในต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ำกัด (มหำชน) ตั้งแตว่ันท่ี 1 ตุลำคม  2561  
 (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

20.  นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง  N/A 80,000 – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่  ปฏิบัติงำน Secondment  
  ในต ำแหน่ง รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยกำรเงิน 
  และบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด  
 (มหำชน)  ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2561  
 (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

21.  นำยสัมฤทธิ์ ส ำเนียง 7,000 70,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

22.  นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกันติ 
 

3,699 
 

36,990 
 

– 
 

(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 
 

23.  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ ์ 1,516 15,160 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

หมำยเหตุ : คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้บริหำรไม่มีกำรถือหุ้น  ยกเว้น  ผู้บริหำร ล ำดับที่  3,  7,  9 และ 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่42 

การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / เกษียณอายุ  ปี 2561 

หมำยเหตุ :     กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (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 และใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย วันที่ 31 สิงหำคม 2553 และรุน่ที่ 2 (PTT-W2)  
      จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย วนัที่ 28 กันยำยน 2554 ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว และ 
      ยงัไม่มีกำรขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่   

(6)  การยื่นบัญชแีสดงรายการทรพัย์สินและหนี้สินตอ่ ปปช. 
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้

กรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมกำร และผู้บริหำรสูงสุดในนิตบิคุคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกนิกว่ำร้อยละ 50 มี
หน้ำที่ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อคณะกรรมกำร ปปช. ทุกครั้งที่
เข้ำรับต ำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง และเมื่อพ้นจำกต ำแหนง่ โดย ปตท. จะมหีนังสือแจ้งเตอืนกรรมกำรและผู้บรหิำรสูงสุด
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

(7)  การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสยีในที่ประชุม 
คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยในเรื่องในกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ทุกครั้ง ประธำนกรรมกำร

จะแจง้ต่อทีป่ระชุมเพื่อขอควำมรว่มมือกรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ว่ำในระเบียบวำระ

ล าดับ 
 ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 
 ณ 31 ธ.ค.

2560 
(มูลค่ำหุ้นท่ีตรำ
ไว้หุ้นละ 10 

บำท) 

  ณ 31 ธ.ค.
2561 

(มูลค่ำหุ้นท่ี
ตรำไว้หุ้นละ 1 

บำท) 

จ านวนหุ้น 
เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

 

1.  นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช 25,000 N/A N/A ครบสัญญำจ้ำง มีผลตั้งแต่วันท่ี 31 สิงหำคม  2561  
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในช่วงด ำรง 
ต ำแหน่งระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

2.  นำงนิธิมำ  เทพวนังกูร  41,000 N/A N/A เกษียณอำยุเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2561 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในช่วงด ำรงต ำแหน่ง
ระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – –  
3.  นำงศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน ์ – N/A N/A เกษียณอำยุเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2561 

 
คู่สมรส 110,200 N/A N/A (มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในช่วงด ำรงต ำแหน่งใน

ระหว่ำงปี 2561) 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – –  

4.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร 70,000 N/A N/A เกษียณอำยุเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2561 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในช่วงด ำรงต ำแหน่ง
ระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  
5.  นำยสมพร  ว่องวุฒิพรชัย – N/A N/A เกษียณอำยุเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2561 

(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในช่วงด ำรงต ำแหน่ง
ระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรส 10,000 N/A N/A  

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – –  

6.  นำยเติมชัย  บุนนำค – N/A N/A เกษียณอำยุเมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2561 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  

7.  นำยอรรถวุฒิ  วิกิตเศรษฐ – – – กลับไปปฏิบัติงำนท่ี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน) ตั้งแตว่ันท่ี 1 ธันวำคม 2561  
(มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2561) 

คู่สมรส 2,000 N/A N/A  

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – –  
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ใดที่กรรมกำรเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมกำรแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ควำมเห็นใด ๆ ในปี 2561 มี
กำรแจ้งต่อ ประธำนกรรมกำรฯ จ ำนวน 11 วำระ  (กำรประชุมรวม 16 ครัง้)  

(8)  การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีใ่นกำรพิจำรณำและสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนของ ปตท. โดยเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ  

(9)  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณธรุกิจ   
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดยเป็นผู้มอบนโยบำยและแนวปฏิบัติให้ คณะกรรมกำรจัดกำร
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  (Corporate Governance Management Committee: CGMC) ซ่ึงในปี  2561 ได้มีกำรเปลี่ยนช่ือเป็น 
คณะกรรมกำรจัดกำรกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, 
Risk and Compliance Management Committee : GRCMC) และเพิ่มเติมบทบำทหน้ำที่เพื่อให้ครอบคลุมกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมหลักธรรมำภิบำล กำรจัดกำรควำมเส่ียงระดับปฏิบัติกำร (Operational Risk) และกำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 
(ศปท.) ของ ปตท.โดยมผีู้บริหำรระดบัรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นประธำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนทุจริตของ ปตท. พร้อมทั้งเป้ำหมำยและ
ตัวช้ีวัดประจ ำปี ซ่ึงได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำร ปตท. โดยในปี 2561 มีกำรด ำเนินงำน
ทั้งที่เป็นกำรริเริ่มและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

 มอบหมำยผู้บริหำรระดับสูงขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ค่ำนิยมองค์กร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ ด ำรงต ำแหน่ง I Champion (Integrity & Ethics 
Champion) และเป็นผู้น ำจัดตั้งชมรมพลังไทยใจสะอำด (Integrity Power) โดยเปิดให้พนักงำนเข้ำ
เป็นสมำชิกชมรมฯ 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 ำแบบประเมินเปน็ประจ ำทุกปี ส ำหรับปี 2561 หัวข้อทัศนคติของผู้ถือหุ้นต่อ ปตท. 
มีควำมเห็นว่ำ ปตท. มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ร้อยละ 83.62   

 จัดให้มีกำรอบรมหัวข้อกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและต่อต้ำนคอร์รัปชันแก่พนักงำนที่เข้ำใหม่ผ่ำน
หลักสูตรกำรปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั้งก ำหนดให้สอบวัดควำมรู้ในระบบ CG E-Learning โดยในปี 
2561 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 ำหรับพนักงำนในทุกพ้ืนที่
อย่ำงทั่วถึง โดยใช้เหตุกำรณ์จ ำลองต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ และให้พนักงำนสำมำรถน ำส่ิงที่
เรียนรู้จำกระบบไปประยุกต์ใช้ได้ในสถำนกำรณ์จริงตำมควำมเหมำะสม รวมถึงมีกำรทดสอบวัด
ควำมเข้ำใจของพนักงำนในท้ำยหลักสูตร ในปัจจุบัน มีผู้เข้ำร่วมศึกษำและทดสอบควำมรู้ผ่ำนระบบ 
CG E-Learning ทั้งส้ิน 3,377 รำย หรือประมำณร้อยละ 90.83 ของพนักงำนทั้งหมด 
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 จัดท ำแบบประเมินด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรภำยในเพื่อน ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กำรประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของพนักงำน สรุปผลร้อยละ 89.28 มีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี กำรประเมินกำรส่ือ
ควำม สรุปผลควำมพึงพอใจในระดับดี-ดีมำกร้อยละ 85.20 และกำรประเมินควำมคิดเห็นของ
พนักงำนต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท. สรุปผลเห็นด้วยร้อยละ 87.78 

 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” ข้อย้ ำเตือน CG Tips ผ่ำน E-Mail ภำยใน Page: CG Channel ใน PTT 
Workplace เพื่อให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบข่ำวกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ควำมรู้และ
ร่วมกิจกรรมที่น่ำสนใจ นอกจำกนี้  ได้ก ำหนดให้มี Agenda Base Meeting เป็นระเบียบวำระกำร
ประชุมของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีหัวข้อ QSHE / SPIRIT / CSR / CG Talk เพื่อเป็นช่องทำงกำรส่ือ
ควำม CG และส่งเสริมกำรกำรตระหนักถึงกำรท ำงำนอย่ำงมี CG ด้วย เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำร
จัดกำรของ ปตท. เป็นต้น 

 จัดให้มีกิจกรรม CG Camp ปี 5 เพื่อให้ตัวแทนพนักงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มีโอกำสเข้ำมำศึกษำ
และเรียนรู้ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงเข้มข้น เพื่อสำมำรถ
น ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นตัวแทนในกำรส่ือควำมแก่เพื่อนร่วมงำน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในตำมกลยุทธ์ของ ปตท. โดยกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนของกำร 
Workshop หัวข้อ Work Smart with PTT CG โดยใช้หลักจิตวิทยำมำร่วมค้นหำระดับ CG ในตัวของ
พนักงำนแต่ละคน และ กิจกรรมฐำนที่ได้สอดแทรกแนวคิดเรื่องกำรปฏิบัติตนตำมหลัก CG 

 จัดให้มีงำน PTT Integrity Forum 2018 เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
ควำมดี ตำมค่ำนิยม SPIRIT โดยปี 2561 จัดขึ้นภำยใต้แนวคิดที่จะขับเคลื่อน ปตท. สู่กำรเป็นองค์กร
แห่งควำมโปร่งใส ด้วยวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน และกำรก ำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ หรือ GRC พร้อมผลักดันให้เกิดกำร
บริหำรจัดกำรตำมแนวคิดกำรป้องกันควำมเสี่ยง 3 ระดับ หรือ Three Lines of Defense  

 ปตท. ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้เป็นไปตำมแนว
ทำงกำรบริหำรบริษัทในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.” โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กลุ่ม 
ปตท. มีเป้ำหมำยในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก โดยได้
จัดกิจกรรม PTT Group  CG Day อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่กำรด ำเนินกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. 6 บริษัท ได้แก่ 
PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC และ GPSC ทั้งนี้ มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จำกหน่วยงำนภำยนอก
ให้เกียรติเข้ำร่วมงำน เช่น ผู้แทนจำก ตลท. ส ำนักงำน ก.ล.ต. สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย มูลนิธิเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เป็นต้น รวมทั้งคู่ค้ำ 
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนกลุ่ม ปตท. ซ่ึง ในปี 2561 กลุ่ม ปตท. โดย TOP เป็นเจ้ำภำพจัด
งำนภำยใต้แนวคิด PTT Group CG Day 2018: Born to be REAL เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ที่เข้มแข็ง
ของ กลุ่ม ปตท. ในกำรพัฒนำองค์กรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อน
องค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตำมหลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ” โดยภำยใน
งำนมีกำรเสวนำหัวข้อ “เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี… CG จะก้ำวต่อไปอย่ำงไร” จำกผู้น ำกลุ่ม 
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ปตท. ซ่ึงได้แสดงวิสัยทัศน์ภำยใต้กำรบริหำรควำมสมดุลในทุกด้ำน เพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจและ
ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

 ปตท. ส่งเสริมกำรแบ่งปันควำมรู้แก่หน่วยงำนภำยนอก เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี  โดยผู้บริหำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดนโยบำยและประสบกำรณ์ในโอกำสต่ำงๆ และยังให้
กำรต้อนรับหน่วยงำนทั้งจำกภำครัฐ และเอกชน รวมถึงสถำบันกำรศึกษำเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และศึกษำดูงำนในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. 

               (10)  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
 ปตท. จัดท ำแผนงำนประจ ำป ีเพื่อใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยก ำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัป
ชันในจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรมีส่วนได้
เสียและผลประโยชน์ขัดกัน จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรับ กำรให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใด โดย ปตท. ไม่สนับสนุนกำรให้สินบนอย่ำงเด็ดขำด  
 ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ซ่ึงเป็น
โครงกำรที่จัดขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และได้รับกำรสนับสนุนจำก
รัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)โดยเป็น 1 ใน 
27 บริษัทแรกที่ร่วมประกำศเจตนำรมณ์  
 ตั้งแต่ปี 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 
- ตั้งแต่ปี 2557 ปตท. ประกำศใช้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท.และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร 
โดยก ำหนดให้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และก ำหนดให้นโยบำย
ต่อต้ำนคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT 
Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท.มีมำตรกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรไป
ในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถสร้ำงพลังร่วมได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำรลงทุน  

- นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท. ก ำหนดให้ บุคลำกรของ ปตท. ต้องไม่ด ำเนินกำรหรือเข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรคอร์รัปชัน กำรให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 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 กำรเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบำยงดรับของขวัญดังกล่ำว เพื่อเป็น
กำรสร้ำงมำตรฐำนที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลำกรทุกระดับ
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยได้จัดท ำหนังสือแจ้งคู่ค้ำ
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และหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งประชำสัมพันธ์ในพื้นที่ส ำนักงำนของกลุ่ม ปตท. และช่องทำงต่ำงๆ 
ซ่ึง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีกำรประกำศใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 กำรส่ือสำร ฝึกอบรม และกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
- ปตท. ได้สื่อควำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ 
ปตท. มีอ ำนำจในกำรควบคุม คู่ค้ำทำงธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรที่หลำกหลำย เช่น จดหมำย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet กำรสัมมนำ นิทรรศกำร เป็น
ต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ ปตท. ก ำหนด  

- ปตท. จัดให้มีกำรส่ือสำรและฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องแก่บุคลำกรของ ปตท. เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจอย่ำงแท้จริงเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน ควำมคำดหวังของ ปตท. และบทลงโทษ
หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้  เช่น หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ หลักสูตรทำงจริยธรรม ระบบ CG  
E-Learning เป็นต้น รวมทั้งมีกำรจัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันซ่ึงจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก  

- กำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกระบวนกำรให้กำรรับรอง (Certification Process) ของโครงกำร
แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ซ่ึง ปตท. ได้รับกำรต่ออำยุกำร
รับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2561 

- กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญให้บุคลำกรของ ปตท. ทุกคนแสดงควำม
โปร่งใส ได้แก่ ระบบกำรรำยงำนกำร ซ้ือ-ขำย หลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้ำ เพื่อป้องกัน
ปัญหำกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) และระบบกำรรำยงำนกำรรับของขวัญ 
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลำกรตำมนโยบำยงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้
พนักงำนรำยงำนในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องรับและไม่สำมำรถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของ
ดังกล่ำวมำ เพื่อรวบรวมและน ำไปบริจำคเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

- ปตท. มุ่งหวังว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดย
ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทำงธุรกิจของ ปตท. ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร CAC เพื่อ
ลดควำมเส่ียงในกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชันตลอดสำยโซ่อุปทำน โดยในปี 2561 มีกำรส่ือควำมให้
ควำมรู้และเชิญชวนคู่ค้ำเป็นแนวร่วม CAC ในงำนสัมมนำคู่ค้ำประจ ำปี ณ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ขนอม และงำนสัมมนำคู่ค้ำ สำยงำนผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่วิศวกรรมและบริหำรโครงกำร 

- ปตท. ตระหนักว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประเทศ จึง ให้
ควำมส ำคัญในกำรบูรณำกำรท ำงำนและพัฒนำเครือข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันกำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงเป็นรูปธรรมผ่ำนกิจกรรม
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐวิสำหกิจร่วมกับส ำนักงำน 
ป.ป.ช. กำรเป็นภำคีเครือข่ำยจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ งำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันแห่งชำติ กำร
จัดท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท. ให้แก่คณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 
 กำรก ำกับดูแลและติดตำมประเมินผลกำรปฎิบัติ 
- คณะกรรมกำร ปตท. มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้ ปตท. มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน 
และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
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- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รวมทั้งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันมีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียง
และให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำร ปตท. เกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดควำมเส่ียงนั้น โดย
ผู้บริหำรต้องน ำค ำแนะน ำไปปฏิบัติ รวมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมกำร ปตท. อย่ำงสม่ ำเสมอ และให้ค ำแนะน ำข้อควรปฏิบัติแก่
คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำร 

- คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีหน้ำที่ก ำหนดและทบทวนนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน ให้
ขอ้เสนอแนะ แนวทำง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
เป็นประจ ำทุกปี 

- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร มีหน้ำที่ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน โดยกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันและ
ทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมำะสม   

- ผู้บริหำรมีหน้ำที่ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชันในกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
อำจก่อให้เกิดกำรคอร์รัปชัน ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและมำตรกำรต่ำงๆ และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่ำง รวมทั้งส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

- ปตท. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment Manual) 
เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้น ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันใน
กระบวนกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดกระบวนกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม โดยในปี 2561 มีกำรจัด
อบรมหลักสูตรกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชัน (Corruption Risk Management) จ ำนวน 2 รุ่น 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตำมหลักสำกลในหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชันและ
มำตรกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงำนน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันกำร
คอร์รัปชันในกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของตนเอง  

- ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ควำมถูกต้องและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำบัญชีและ
กำรเก็บรักษำข้อมูล ได้รับกำรตรวจสอบภำยในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนกำรตำมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินมีหลักฐำนอย่ำง
เพียงพอเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ 

- หน่วยตรวจสอบภำยใน มีกำรตรวจสอบรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โอกำสกำรเกิด
ทุจริตและประสิทธิภำพขององค์กรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตภำยในองค์กรและในระดับ
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน รวมถึงสอบทำนเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณผู้บริหำรและ
พนักงำน อีกทั้งมีกำรพิจำรณำและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรสูงสุดทันที เมื่อ
พบรำยกำรหรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลกำรด ำเนินกำรของปตท. อย่ำงร้ำยแรง 
รวมถึงกรณีกำรเกิดทุจริต 

 มำตรกำร ขอบเขต และกลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
- ปตท.มีกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัป
ชัน และมีนโยบำยที่จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน 
แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้ ปตท. สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 
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- บุคลำกรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท ำที่อำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์
รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุ้มครองผู้รำยงำนที่ปลอดภัย เมื่อบุคลำกร
ต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส รวมทั้งเมื่อบุคลำกรต้องกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน 

- ปตท. จัดให้มีข้อก ำหนดว่ำด้วย “กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต” เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนและแจง้เบำะแสกำรทุจริตต่อหน้ำที่ (Whistleblowing) ให้มีควำม
เหมำะสมและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมำตรกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรม
แก่ผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลเบำะแสที่ เกี่ ยวข้อง โดยใน ปี  2561 
คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. มีมติเห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำข้อ
ร้องเรียนทุจริตของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ซ่ึงจัดท ำขึ้นเพื่อให้กำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันมีควำมจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น  

 บทลงโทษ 
- ปตท. จัดให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคลำกรที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันอย่ำง
เหมำะสมและเป็นธรรม กำรกระท ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยนี้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่  ปตท. ก ำหนด ซ่ึงมีขั้นตอนกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง กำรสอบสวน กำรลงโทษ และกำรอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตำมกฎหมำย บุคลำกรของ 
ปตท. ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเคร่งครัด 

9.6  ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee)   
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรปฏบิัติงำนสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ ส ำนักงำนสอบบัญชีทีผู่้สอบบญัชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ มจี ำนวนเงินรวม 135,509,583 บำท  (หนึง่ร้อยสำมสิบห้ำล้ำนห้ำแสนเก้ำพันห้ำร้อยแปดสิบสำมบำท
ถ้วน) นอกจำกนี้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น (Non-audit fee) ที่มีสำระส ำคัญ เช่น ค่ำตรวจสอบ 
Global Medium Term Notes กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง Comfort Letter ค่ำตรวจรับรองงบกำรเงินที่ใช้ในกำรยื่น
กรมสรรพำกร และค่ำตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปบีัญชีทีผ่่ำนมำ รวมจ ำนวน 32,047,786 บำท (สำมสิบสองล้ำนสี่หมื่นเจ็ดพนัเจด็
ร้อยแปดสิบหกบำทถ้วน) 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ   
 จำกผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ ปตท.  ที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ได้ท ำกำรส ำรวจและ
ให้คะแนนตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2561 ในภำพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"  และ
ได้รับคะแนนเฉลี่ยภำพรวมและรำยหมวดสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทที่ท ำกำรส ำรวจทั้งหมดในปี 2561 จ ำนวน 657 บริษัท 
และสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม SET50 ทั้งนี้ ผลส ำรวจดังกล่ำวพิจำรณำจำกข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยใน
ปี 2561 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจำกเกณฑ์กำรส ำรวจ ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ได้แก่ 

 ประธำนกรรมกำรปัจจุบันเป็นกรรมกำรอิสระ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรมอบหมำยนโยบำยและก ำกับดูแลกำร
บริหำรงำนของ ปตท.  

 ปตท. ก ำหนดให้มจี ำนวนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ 
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 เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จึงได้พิจำรณำเห็นชอบให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นกลำงและมีควำมน่ำเช่ือถือเป็นผู้สอบ
บัญชีของ ปตท. และน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งและอนุมัติค่ำสอบ
บัญช ี

 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีของ ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่  6/2561 วันที่  18 ธันวำคม 2561 และ
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 21 ธันวำคม 2561 ได้พิจำรณำ “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 ีรวมทั้งได้ประเมินกำรปฏิบัติตำมหลักปฏิบตัิใน CG Code 
แต่ละข้อเทียบเคียงกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบันอย่ำงละเอียดและมีควำมเห็น
ว่ำ ปตท. มีนโยบำย มำตรกำร และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับหลักปฏบิัติใน CG Code รวมทั้งมีแผนกำรด ำเนินงำนทั้ง
ระยะส้ันและระยะยำวเพื่อพัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ให้เหมำะสมกับทิศทำงกำรเติบโตทำงธุรกิจและ
แนวโน้มของบริษัทชั้นในระดับสำกล  

ตลอดปี 2561 ปตท. ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี แต่อำจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard  
ใน 2 ประเด็นซ่ึงสำมำรถอธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
                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. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องจ ำนวน 5 คณะช่วยกลั่นกรอง
งำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร  

(จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดงรายละเอียดในหมวด 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
แลว้) 

2. กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
 ข้อบังคับของ ปตท. ก ำหนดให้เลือกตั้งกรรมกำรโดยวิธีคะแนนเสียงข้ำงมำก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ
จ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจำกนี้ ปตท. ได้ก ำหนดให้มีวิธีกำรอื่นในกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำโดยตลอด เช่น กำร
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยใช้สิทธิเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรได้ล่วงหน้ำ     
เป็นต้น 
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10.  ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 

ปตท. จัดทํารายงานความย่ังยืน (Corporate Sustainability Report) ประจําป 2561 เพ่ือเปดเผยทิศทาง กลยุทธ นโยบาย แนว

ทางการบริหารจัดการและผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมตอเนื่องเปนปที่ 11 ตามมาตรฐานการรายงานของ 

Global Reporting Initiatives (GRI) โดยมีหนวยงานภายนอกสอบทานความครบถวน ถูกตอง และความเช่ือถือไดของขอมูล และ

สารสนเทศที่มีการเปดเผยตอเนื่องเปนปที่ 8 ทั้งนี้ไดจัดสงรายงานความย่ังยืน ป 2561  พรอมกับรายงานประจําปใหกับผูถือหุน และ

เปดเผยใหกับผูที่สนใจบนเว็บไซตของ ปตท. www.pttplc.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการควบคุมภายใน 
ปตท. ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในโดยมุ่งเน้นให้มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม

อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 
1. Operation – ให้มีกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำร

ดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรส้ินเปลือง หรือกำรทุจริต  
2. Reporting  –  ให้กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนกำรด ำเนินงำน ที่จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ภำยในและภำยนอกองค์กร 

เป็นไปอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลำ 
3. Compliance –ให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำย ซ่ึงรวมถึงระเบียบ

ปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร ปตท. และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรก ำหนดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำ เนินธุรกิจของ ปตท. 
อย่ำงเคร่งครัด  

ปตท. ก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนควบคุมภำยในเพื่อด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของ
องค์กร โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรจัดกำรกำรก ำกับดูแล กำร
บริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินผล และกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของ ปตท.  คณะกรรมกำร ปตท.      
ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงจัดท ำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำร
และส ำนักตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี  

กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล Intermal Control-Integrated Framework 
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO สำระส ำคัญดังนี้  

(1) สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ (Control Environment) 
ปตท. มีสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในที่ดี มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร

ด ำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหำรได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่ำงที่ ดี (Role 
Model)  และมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้   

- ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรฐำนทำง
จริยธรรมและจรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ หรือ  คู่มือ CG (Corporate Governance, Ethical Standards and Code of Business 
Ethics Handbook) ซ่ึงก ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนต่ำง ๆ โดยกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนต้องยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้ง
ก ำหนดให้ Integrity and Ethics เป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมองค์กร SPIRIT เพื่อเน้นย้ ำให้บุคลำกรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส โดย
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรเปิดเผย
เกี่ยวกับกำรขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจกำรขององค์กร (Conflicts of Interest)  เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี โดย
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงค ำมั่น
สัญญำในกำรน ำนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

- กำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่มีลักษณะของกำรกระจำยอ ำนำจ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว เหมำะสม
และสอดคล้องกับสภำพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีกำร
ก ำหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรทบทวนเป้ำหมำยประจ ำปีซ่ึงพนักงำนทุกคนทรำบถึงบทบำท  
อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของตน  
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- ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร โดยมีเป้ำหมำย
ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth for All) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงำนไทยข้ำมชำติช้ัน
น ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภำพเป็นเลิศเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness) มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มร่วมกัน 
(Create Shared Value: CSV) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนที่ เหมำะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
(Corporate Governance : CG)    

- ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงขั้นตอนกำรวำงแผนและ
บริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนในภำพรวมของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยำว พร้อมทั้งมีกำรวิเครำะห์/ทบทวนอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำยปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ  และส่ือสำรไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมกำรสรรหำและ
ประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเพื่อรองรับควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  

 (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)       
ปตท. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงภำยใตก้ำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจทั้งจำกปัจจัย

ภำยในและภำยนอก โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเปน็องคป์ระกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
และต้องมีควำมเชื่อมโยงกันทุกระดับ จงึได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงทัง้องค์กรที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิบตัิตำม และ
มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในทุกระดับ ส ำหรับควำมเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำร
จัดกำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัตงิำนจะอยูภ่ำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัตงิำน
นั้นๆ ทัง้นี้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมกำรบริษทั ก ำกับดูแล และสนับสนนุให้มีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรควำมเส่ียงองค์กร สอดคล้องกับกลยทุธ์และ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้
ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำมและประเมนิผลต่อคณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบรหิำรควำมเสี่ยงให้ด ำเนินกำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำรและ
ควบคุมควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำน (Functional Description) ของ
ทุกหน่วยงำน   

(3) กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)  
คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรทบทวนรำยงำนทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงินของ

ทุกกลุ่มธุรกิจ ในภำพรวมขององค์กร  และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนทุกระดับ โดยก ำหนดเป็นดัชนีวัดผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อให้กำรควบคุมกิจกรรม
ด้ำนกำรบริหำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตำมได้ นอกจำกนี้ยังมีกำรระบุกำรด ำเนินงำนในส่วนที่มีควำม
เสี่ยงส ำคัญและก ำหนดกลไกในกำรควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลำด มีกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ   เช่น ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซ้ือ และกำรบริหำรทั่วไป มีกำรมอบหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลำกรเพื่อ
ควำมมั่นใจว่ำมีระบบตรวจสอบ และคำนอ ำนำจกันได้ โดยมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติ กำรประมวลผลข้อมูล กำร
บันทึกรำยกำรหรือกำรบันทึกบัญชี กำรรับ-จ่ำยเงิน กำรสอบทำนกำรตรวจสอบและกำรดูแลรักษำทรัพย์สินออกจำกกันโดย
เด็ดขำด มีกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรเก็บเงิน รักษำเงิน  กำรรับจ่ำย  เงินฝำกธนำคำร  และเงินยืมทดรอง  
ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด มีกำรบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ ำเสมอ มีกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีทั้งที่เป็นเอกสำร
และข้อมูลสำรสนเทศไว้อย่ำงเป็นระบบ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด     

ในด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปตท. มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรพัสดุ ซ่ึงได้ก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้อย่ำงชัดเจน  เช่น อ ำนำจหน้ำที่ วงเงินอนุมัติ  กำรก ำหนดควำมต้องกำรพัสดุ  กำรตรวจ-
รับ  กำรควบคุมและกำรเก็บรักษำพัสดุ  และกำรตรวจนับทรัพย์สิน ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ปตท. มีกำรวำงระบบด้ำน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำมประเมินผลอย่ำงเพียงพอ ทั้งกำรสรรหำ  กำรก ำหนดค่ำตอบแทน  หน้ำที่
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ส่วนที่ 2(11)  หน้ำที ่3 

ควำมรับผิดชอบ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรส่ือสำร เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลของปตท. มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  

ในกรณีที่ ปตท. มีกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ปตท. มี
มำตรกำรที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมนั้นต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติที่ก ำหนดทุกครั้ง ทุกรำยกำร โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรำยกำรนั้นๆ  ทั้งยังมีกำรติดตำม และดูแลผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด 
 นอกจำกนี้ ปตท. ยังให้ควำมส ำคัญในเรื่อง ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม (Security, Safety, 
Health and Environment : SSHE) เพรำะถือเป็นหนึ่งในเกรำะป้องกันควำมเส่ียง/ ผลกระทบ และลดควำมสูญเสียที่จะอำจเกิดขึ้น
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 รวมทั้งคณะกรรมกำรนโยบำยคุณภำพ 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 2561 ได้มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
ตัวช้ีวัดด้ำน SSHE ที่ส ำคัญ ให้คณะกรรมกำรจัดกำร ปตท. พิจำรณำทบทวนเพื่อส่ังกำรและให้ข้อเสนอแนะ เดือนละครั้ง 
รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรด้ำน SSHE สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้จำกรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2561 (Corporate Sustainability Report 
2018)  

 (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication)   
 ในปี 2561 ปตท. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรเติบโต ไปสู่กำรเป็น 
Top Quartile Performance อย่ำงยั่งยืนรวมทั้งกำรแสวงหำธุรกิจใหม่ New S-Curve ที่มีศักยภำพ เพื่อกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด
ในอนำคต รวมทั้งพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับกำรหำโอกำสตอบสนองนโยบำย Thailand 4.0 ซ่ึงเน้นกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ดังนั้นเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนดิจิทัล (Digital) ซ่ึงครอบคลุมทั้งเรื่องระบบสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรข้อมูลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดรับกำรเปลี่ยนแปลงตำมทิศทำงองค์กร ปตท. จึงได้ จัดตั้งโครงสร้ำงสำยงำน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Technology and Engineering) เพื่อเป็นศูนย์กลำงรับผิดชอบ ผลักดันให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทั้งจำกภำยในและภำยนอก มำใช้สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและธุรกิจใหม่ 
 คณะกรรมกำร ปตท. จึงได้อนุมัติและผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม Digital Roadmap สร้ำงนวัตกรรมที่น ำไปเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ลดต้นทุนและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ตอบสนองควำมต้องกำรของ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน อำทิ กำรพัฒนำระบบ Smile Trade เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุน  กล
ยุทธ์ของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของระบบควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรค้ำในหลำยมิติ 
ตั้งแต่ควำมเส่ียงของคู่ค้ำก่อนกำรซ้ือขำย ควำมเส่ียงทำงด้ำนรำคำ และประเมินควำมเส่ียงทำงกำรค้ำ (ก ำไรขำดทุน) จนถึง
กระบวนกำรรับจ่ำยเงิน พร้อมรองรับกำรเติบโตของธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศทั้งในปจัจุบันและอนำคต เพื่อสำมำรถรองรับกำร
ขยำยตัวทำงธุรกิจกิจที่มีปริมำณและควำมซับซ้อนที่มำกขึ้น รวมถึงครอบคลุมกำรค้ำของ Commodities ใหม่ๆ และชิงควำม
ได้เปรียบทำงกำรค้ำ และจำกกำรเติบโตของตลำดรถยนต์ไฟฟ้ำและนโยบำยด้ำนพลังงำน ที่มุ่งส่งเสริมกำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำใน
ประเทศ ปตท.จึงมีกำรพัฒนำเครื่อง Wall Charger ส ำหรับอัดประจุไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ เพื่อรองรับกำรเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้ำ 
ร่วมกับกำรพัฒนำ EV Charging Platform ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนกำร ตั้งแต่กำรส่ือสำรกับเครื่องชำร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้ำ กำร
ช ำระเงินผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ควำมยืดหยุ่นและง่ำยต่อกำรใช้งำน รวมถึง Mobile Application รองรับ
กำรใช้งำนได้หลำกหลำยพ้ืนที่ โดย ปตท. ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ 
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ำพร้อมกำรใช้งำน EV Charging Platform เพื่อใช้งำนกับผู้ใช้บริกำร EnCo 
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และเตรียมขยำยกำรใช้งำนตำมแผนต่อไป รวมไปถึงโครงกำร Predictive Asset Maintenance (PAM) เป็นโครงกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในด้ำน Operational Excellence จำกกำรที่ปัจจุบันงำนในส่วนของ Maintenance ยังคงใช้ Time based maintenance 
และจดบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ แบบ manualในกำรด ำเนินงำนโดยเป็นลักษณะซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จึงได้
น ำเทคโนโลยี IoT Sensor มำใช้ในกำรส่งข้อมูลมำจัดเก็บแบบ Real time เพื่อท ำ Failure Predicative เพิ่มประสิทธิภำพทำงด้ำน
กำรเข้ำถึง กำรคำดกำรณ์และกำรวิเครำะห์ข้อมูล ท ำให้กำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ไม่ต้องซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์ก่อนก ำหนดเวลำที่ควรจะเป็น ลดค่ำใช้จ่ำยในกำร Turn around / Preventive Maintenance ลด unplanned shutdown 
นอกจำกนั้น ปตท. จัดท ำระบบ Analytic น ำเทคโนโลยีระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีปริมำณมำก (Big Data) รวบรวม วิเครำะห์ท ำ
ควำมเข้ำใจเชิงลึก และสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูล โดยมุ่งเน้นกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคล กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจสูงสุด 
  นอกจำกนี้คณะกรรมกำร ปตท. ยังตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมควำมพร้อมระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรส่ือสำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ โดยกำรขยำยแบนด์วิดธ์อินเทอร์เน็ต ให้มีขีด
ควำมสำมำรถที่ สูงขึ้น รองรับเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติกำร (operational technology หรือ OT) และ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(information technology หรือ IT) ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) และได้มี
กำรวำงแผนและติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคำมผ่ำนทำงช่องทำงไซเบอร์ โดยมีกำรจัดเตรียมกำรป้องกันไว้หลำยช่องทำง 
ได้แก่ ภัยคุกคำมที่เข้ำมำทำงอินเทอร์เน็ต โดยมีตรวจสอบภัยร้ำยและติดตำมพฤติกรรมกำรโจมตีที่แฝงมำทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
อีเมล และจ ำกัดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนเพื่อควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล ป้องกันภัยคุกคำมในส่วนของผู้ใช้งำนให้เครื่องที่ได้รับอนุญำตให้
ใช้งำนใน ปตท. เท่ำนั้น ที่สำมำรถน ำเข้ำมำใช้งำนในเครือข่ำย ปตท. ได้ นอกจำกำรพัฒนำด้ำนเครื่องมือและระบบแล้ว ปตท. 
ร่วมกับ บริษัท PTT Digital Solutions ผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัลของ  ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้ง ศูนย์อ ำนวยกำรด้ำน Cyber 
Security เพื่อรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ ในกำรจัดตั้งคณะท ำงำนและวำงกระบวนกำรท ำงำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำง 
ไซเบอร ์
 รวมถึงเพื่อเป็นกำรสอดรับกับกลยุทธ์กำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ปตท. จึงจัดท ำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภำพทุกภำคส่วน อำทิ กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรเงินเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศใหเ้กิดควำมคล่องตัวทำงธุรกรรมทำงกำรเงินอย่ำงเป็นรูปธรรม ร่วมกับ 9 ธนำคำรช้ันน ำของประเทศ โดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain เป็นต้น โครงกำรพัฒนำพื้นที่ วังจันทร์วัลเล่ย์ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
(EECi) โดยใชด้ิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน Smart City ของประเทศ และร่วมมือพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) กับบริษัท
เทคโนโลยีช้ันน ำระดับโลก 
 (5) ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

 กำรประเมินกำรควบคุมภำยในดว้ยตนเอง 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่ำกำรด ำเนินงำนของ ปตท. จะบรรลุวัตถุประสงคด์้ำนประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลของกำรด ำเนนิงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรปอ้งกันหรือลดควำมผิดพลำด 
ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรส้ินเปลือง หรือกำรทุจรติ  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน และด้ำน
กำรปฏิบัตติำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบำย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบตัิของฝ่ำยบริหำร ปตท. จึงได้
ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในเป็นหน้ำทีข่องทุกคนในองค์กร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำยบรหิำร
และผู้ปฎบิัติงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยฝ่ำยควบคุมภำยในและจัดกำรควำมเสี่ยง สำยงำนผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก ำกับดูแล 
และธรรมำภิบำลองค์กร ในฐำนะหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลเรื่องกำรควบคุมภำยในได้ด ำเนินกำรประเมนิกำรควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) อย่ำงน้อยปีละครั้ง ใน 2 รูปแบบ ดังนี้  
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1. กำรประเมินระดับองค์กร  (Control Self-Assessment Questionnaire) - กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน
รำยบุคคลส ำหรับผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรส่วนขึ้นไปที่ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำน Secondment 
บริษัทในกลุ่ม 

ฝ่ำยควบคุมภำยในและจัดกำรควำมเส่ียง ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อจัดเก็บ
ฐำนข้อมูลกำรควบคุมที่ส ำคัญ (List of Key Control) โดยรวบรวมจำกข้อมูลค ำอธิบำยลักษณะงำน (FD) ค ำส่ังแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท กรอบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล COSO Internal Control 
Integrated Framework 5 ด้ำน ได้แก่ (1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment)  (2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk 
Assessment)  (3) กิจกรรมควบคุม  (Control Activities)  (4) สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information & Communication)  และ (5) 
กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring) รวมทั้งมีกำรใช้แบบประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองในแบบ Electronic (e-CSA)  เพื่อให้
ผู้บริหำรสำมำรถท ำกำรประเมินฯ และเรียกดูรำยงำนผลกำรประเมินฯ ผ่ำนระบบ Intranet ได้ เพื่อให้แบบประเมินกำรควบคุมด้วย
ตนเองครอบคลุมกิจกรรมตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญเป็นรำยบุคคลมำกยิ่งขึ้น ในปี 2561 ฝ่ำยควบคุมภำยในและจัดกำร
ควำมเส่ียงได้ปรับปรุงค ำถำมให้ส้ันกระชับ มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรพื้นฐำนในกำรก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสมของนิติบุคคลในกำรป้องกันกำรให้สินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 176 ของคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำต ิ  

2. กำรประเมินระดับกระบวนกำร (Internal Control Health-Check) - กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อประเมินกำร
ควบคุมภำยในในระดับกิจกรรม มุ่งเน้นกิจกรรมควบคุมในกระบวนกำรท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแนวทำงกำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยในจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของกระบวนกำรและมีกำรติดตำมโดยผู้บังคับบัญชำ 

ในปี 2561 ปตท. มุ่งเน้นกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรส ำคัญ  โดยน ำกรอบกำรควบคุมภำยใน 
COSO2013 ซ่ึงมี 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร และแนวทำง GRC (Governance, Risk, Compliance) มำประยุกต์ใช้ ในกำรประเมิน
หน่วยงำนพิจำรณำถึงควำมครบถ้วนเพียงพอ (Present) และประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล (Functioning) ของจุดควบคุมที่ส ำคัญทีม่อียู่ 
รวมทั้งจัดท ำแนวทำง/แผนกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มีกำรพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม และสร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรควบคุมภำยในเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรออกแบบกำรควบคุมภำยใน
ในอนำคต 

นอกจำกนี้ส ำนักตรวจสอบภำยในได้สอบทำนกำรควบคุมภำยในเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่มีควำมเพียงพอเหมำะสม และมีกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ควำม
มั่นใจว่ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทันเวลำ รวมทั้งสอบทำนผล  
กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นนัยส ำคัญ 
ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท.  ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของ ปตท. มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

 ระบบการตรวจสอบภายใน               
ส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำทีใ่นกำรสร้ำง

ควำมเชื่อมั่น (Assurance) และใหค้ ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรมีกำรก ำกับดูแลกิจกำร กำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏบิัติตำมกฎเกณฑ์ หรือ Governance, Risk Management, Control and Compliance 
(GRC) เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนขององค์กร  
ส ำนักตรวจสอบภำยใน มีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจัดท ำแผนกำร
ตรวจสอบเป็นไปตำมทิศทำงกลยทุธ์ทำงธุรกิจ (Business Strategic Direction) และควำมเสี่ยงที่ส ำคญัที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนกำรกำรด ำเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษทัในเครือ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ รวมถึงกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
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และหน่วยงำนก ำกับดูแลเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่พบจำกกำรตรวจสอบ         
อย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ในกำรปฏิบตัิงำนของส ำนักตรวจสอบภำยในไม่มีข้อจ ำกัดในกำรแสดงควำมเห็นและไม่มีประเดน็ที่มคีวำม
ขัดแย้งระหว่ำงหน่วยรับตรวจและส ำนักตรวจสอบภำยในที่ยังหำขอ้ยุติไม่ได้ 
 
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 58 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวตักิารอบรม 
- หลักสูตร Leadership Development Program: Center for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ 

- 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 – 2553 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 
ไม่ม ี 
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งานก ากับดแูลการปฏบิัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (Compliance)  

ปตท. ได้มีกำรประกำศใช้ “นโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) (Compliance Policy)” และ “แนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Compliance Framework)” เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดมั่นเป็น
หลักกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำส่ัง ประกำศต่ำง ๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอก
องค์กรอย่ำงเคร่งครัด และ ปตท. ได้ด ำเนินกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยใหม่ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  และร่ำง
กฎหมำยต่ำง ๆ เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ๆ เพื่อศึกษำเตรียมควำมพร้อมและ/หรือเข้ำร่วมช้ีแจงปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ของ 
ปตท. (หำกมี) เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปตำมกฎหมำยใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนำคต รวมถึงมีกำรผลักดันกำร
บริหำรจัดกำรตำมแนว PTT Way / PTT Way of Conduct ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีมำตรฐำนและแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม ปตท. ไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งในด้ำนกำรก ำหนดและถ่ำยทอดนโนบำย (Policy) กำรก ำหนดตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
(Performance) กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance) และกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรลงทุนของ ปตท. อีกทั้งมีกำรศึกษำ
แนวทำง ออกแบบ และด ำเนินกำรบูรณำกำรระบบงำน GRC (Governance Risk and Compliance) เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. มีหลักกำรและระบบธรรมำภิบำลและกำรควบคุมภำยในที่ดี และไม่มีประเด็นควำมเสี่ยงกำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย 
ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรจัดท ำ  GRC Framework เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์ร่วมกัน กำรปรับปรุง
บทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำนหลักที่ เกี่ยวข้องและให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรก ำ กับดูแลกิจกำรที่ดี 
(Corporate Governance Committee) กำรบูรณำกำรกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงและติดตำมว่ำหน่วยงำนผู้ปฏิบัตงิำนปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรส่ือสำรและพัฒนำบุคลำกร กำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพด้ำน GRC และมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลต่ำง ๆ รวมทั้งกำรคัดเลือกหน่วยงำนน ำร่อง (Pilot 
Area) เพื่อด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดท ำแผนและติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องต่อไปอย่ำงเป็นระบบ 
 
หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบรษิัท 
 ฝ่ายก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance) อยู่ภำยใต้ส ำนักกฎหมำย มีบทบำท หน้ำที่ควำมรับผดิชอบใน
กำรก ำกับดูแลบุคลำกรและหน่วยงำนภำยใน ปตท. ให้มีกำรปฏบิตัิงำน กำรท ำธุรกรรมทุกประเภทของ ปตท. ให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำส่ัง ประกำศต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรก ำหนดอย่ำงเครง่ครดั และ
รับผิดชอบก ำกับดูแลงำนด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรประกอบธุรกิจกำรลงทุน กฎหมำยรัฐวิสำหกิจ บริษัทจดทะเบียน 
กฎหมำยพลังงำน และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรเปน็ไปอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบอื่น ทั้งยงัใหค้ ำปรึกษำประเดน็ข้อกฎหมำยแก่บคุลำกร ปตท. และหน่วยงำนภำยใน เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องกับกฎหมำย และกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยดุชะงักจำกประเด็นด้ำนกฎหมำย 
ทั้งนี้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ ปตท. บรรลุนโยบำย Zero Non-Compliance อย่ำงยั่งยืน  โดยมีรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ส ำนัก
กฎหมำย ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (ประวัติแสดงรำยละเอียดในประวัติของผู้บรหิำร) 
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12. รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้ถอืหุ้น  ดังนี้    

บริษัท ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
ปี 2561 

(ล้ำนบำท) 

กระทรวงกำรคลัง  ผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ในประเทศ (พนัธบัตร) 1,000.00 

 
12.2  รายการระหว่างกันกับกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน  

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง  

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 70,472.66 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 3,715.86 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 2,481.36 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,952.71 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

–––– 

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 863.19 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 695.10 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 2 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตอ่) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 423.94 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดนุชำ พิชยนันท์ ) เป็น กรรมกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

85.57 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

–––– 

โรงงำนยำสูบ 55.28 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมโรงงำนยำสูบ 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 48.42 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

สถำบันกำรบินพลเรือน 26.16 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันกำรบินพลเรือน 

–––– 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 23.04 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 16.79 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

14.47 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 8.25 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ ธ.กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ   
  กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรอิสระ / ประธำน 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมกำรบริหำรควำม 
  เสี่ยงของ ธ.กรุงไทย 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 3 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตอ่) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรยำงแห่งประเทศไทย 7.21 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรยำงแห่งประเทศไทย 

- กรรมกำรของ ปตท. ( พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสขุ ) เป็น ประธำนกรรมกำร ของ  
   กำรยำงแห่งประเทศไทย 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 4.19 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

ธนำคำรออมสิน 2.28 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรออมสิน 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 0.85 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.44 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 0.38 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 

–––– 

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 

0.27 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

–––– 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

0.25 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสุพจน์ เตชวรสินสกุล ) เป็น กรรมกำรของสถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

กำรประปำนครหลวง 0.09 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรประปำนครหลวง 

–––– 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0.05 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม 80,898.81   

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 4 

12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำกกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแยง้ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1,496.56 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยดนุชำ  พิชยนันท์ ) เป็นกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 937.23 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ ธ.กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ   
  กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรอิสระ / ประธำน 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมกำรบริหำรควำม 
  เสี่ยงของ ธ.กรุงไทย 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 549.86 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 173.87 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 128.78 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 21.30 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 20.63 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 18.64 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรประปำส่วนภูมิภำค 18.18 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรประปำส่วนภูมิภำค 

–––– 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 5 

12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำกกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแยง้ (ต่อ) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 13.77 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 12.85 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบรษิัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรประปำนครหลวง 10.46 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

–––– 

ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย 

10.38 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 1.30 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 0.57 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 0.03 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.02 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

รวม 3,414.43   
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกกิจกำรที่มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 882.15 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ ธ.กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ   
  กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรอิสระ / ประธำน 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมกำรบริหำรควำม 
  เสี่ยงของ ธ.กรุงไทย 

รวม 882.15   
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12.2.4  รำยกำรลูกหนี้ เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ  

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 14,945.56 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 247.61 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 201.46 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

–––– 

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 75.76 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 61.36 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 45.16 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดนุชำ พิชยนนัท์ ) เป็นกรรมกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

7.19 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 6.24 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

สถำบันกำรบินพลเรือน 4.56 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันกำรบินพลเรือน 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 4.05 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) –––– 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 3.13 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

โรงงำนยำสูบ 2.93 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมโรงงำนยำสูบ 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 1.85 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 
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12.2.4  รำยกำรลูกหนี้ เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

1.78 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0.80 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.54 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

–––– 

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 0.41 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 

–––– 

กำรยำงแห่งประเทศไทย 0.40 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรยำงแห่งประเทศไทย 

- กรรมกำรของ ปตท. ( พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสขุ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
กำรยำงแห่งประเทศไทย 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.06 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ ธ.กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ   
  กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรอิสระ / ประธำน 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมกำรบริหำรควำม 
  เสี่ยงของ ธ.กรุงไทย 

รวม 15,610.85   
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12.2.4  รำยกำรลูกหนี้ เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 3,869.93 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ ธ.กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ   
  กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรอิสระ / ประธำน 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมกำรบริหำรควำม 
  เสี่ยงของ ธ.กรุงไทย 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 7.47 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 0.06 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0.01 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 0.01 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

รวม 3,877.48   
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12.2.4  รำยกำรลูกหนี้ เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุน้ใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
12.2.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 39.13 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 7.59 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 1.66 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท.มีอ ำนำจควบคุม
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.07 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

–––– 

รวม 48.45   

 
12.2.5  รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อืน่ กับกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
12.2.5.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 15.25 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย 

0.02 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม 15.27   
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12.2.5  รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อืน่ กับกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
12.2.5.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อื่น 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 3,871.23 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ ธ.กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ   
  กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ ธ.กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรอิสระ / ประธำน 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมกำรบริหำรควำม 
  เสี่ยงของ ธ.กรุงไทย 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 50.71 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

30.54 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 2.77 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสขุ ) เป็น กรรมกำรอิสระ /  
  ประธำนกรรมกำร ของ อสมท.  

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 1.93 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 1.60 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 1.50 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 0.95 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรประปำนครหลวง 0.71 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรประปำนครหลวง 

–––– 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 0.11 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดนุชำ พิชยนันท์ ) เป็นกรรมกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
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12.2.5  รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อืน่ กับกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
12.2.5.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อื่น (ต่อ) 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 0.03 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 0.02 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 

รวม 3,962.10   
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12.3   รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน ปี 2561 ท่ีผ่านมามีดังนี้ 
   12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย  กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 306,555.23 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที           
โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงอรวดี  โพธิสำโร  นำยดิษทัต  
ปันยำรชุน) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที            
โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  179,020.53 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ         
บมจ. ไออำร์พีซี  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง  นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ  นำยปรีชำ        
โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน)  135,107.39 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล  
นำยนพดล  ปิ่นสุภำ  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ               
บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด
(มหำชน) 

 47,386.31 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. 
น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
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12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTT International Trading Pte. Ltd.  43,793.15 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เปน็
กรรมกำรของ บจ. PTT International Trading Pte. Ltd.  

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 15,579.07 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

 12,181.48 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ                   
นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.                  
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี   

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี   

PTT International Trading London Ltd.  11,599.53  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. PTT 
International Trading London 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

 5,405.16  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด  4,469.56  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ท็อป 
เอสพีพี 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด  4,009.37  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

 2,765.22  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด  2,635.28  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
ไทยออยล์เพำเวอร์ 

PTT (Cambodia) Limited  2,413.61  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 2,153.27  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. โกลบอล กรีน เคมิคอล 

PTT  (Lao) Co., Ltd.  1,822.23  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด  690.02  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ลำบกิซ์ 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน)  585.03  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ไทยลู้บเบส 

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

 686.57  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท.  
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสนิ) เป็นกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด  137.70  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด  85.46  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
 อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

67.80  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด 

 57.03  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด  34.48  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีททีี  
ฟีนอล 

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด  33.10  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Trading Corporation  26.97  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Corporation  24.24  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด  13.80  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด  10.16  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ท็อป 
โซลเว้นท์ 
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บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ำกัด  6.35  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั  3.00  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์

บริษัท น้ ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด  1.43  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
น้ ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด 1.16 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด  1.13  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP SP Limited  1.11  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด  0.76  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี โพลีออล จ ำกัด  0.68  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ บจ. ไออำร์พีซี 
โพลีออล 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  0.63  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ.  
พีทีที แอลเอ็นจ ี

บริษัท เทคโนโลยี ไออำร์พีซี จ ำกัด 0.61 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
เทคโนโลยี ไออำร์พีซี 

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ ำกัด 0.59 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด  0.30  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล 
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การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  0.20 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ บจ. เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด  
 

 0.13  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
ดิจิตอล โซลชูั่น 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงอรวดี  โพธิสำโร) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ดจิิตอล 
โซลูชั่น 

บริษัท จีซี มำร์เก็ตติ้ง โซลชูั่นส์ จ ำกัด 0.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ำกัด 

0.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส์ จ ำกัด 0.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การด าเนินงานร่วมกัน    

Carigali – PTTEPI Operating Company 
Sdn. Bhd. 

302.49 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า    

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 5,718.44 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 5,416.95 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 1,849.27 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด 1,672.02 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

การร่วมค้า (ต่อ)    

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 27.10 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ไทย-มำเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

0.54 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 0.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 3,163.16 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 284.11 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ บมจ. วีนไิทย 

บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั 46.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์(เอเชีย) จ ำกัด 
(มหำชน) 

14.99 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. อูเบะ 
เคมิคอลส์ (เอเชีย) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด  14,103.85 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด 0.18 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม 

รวม 811,966.40   
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย     

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

120,715.32 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. ( นำยดอน  วสันตพฤกษ์ ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงอรวดี  โพธิสำโร  นำยดิษทัต  
ปันยำรชุน ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที โก
ลบอล เคมคิอล 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 
 

91,379.66 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยพงศธร  ทวีสิน  ) เป็นกรรมกำรและประธำน เจ้ำหน้ำที่
บริหำร  ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน) 82,374.63 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล  
นำยนพดล  ปิ่นสุภำ  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอธิคม  เติบศิริ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไทยออยล์ 

PTT International Trading Pte. Ltd. 42,362.33 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยดิษทัต  ปันยำรชุน  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์ ) เป็น
กรรมกำรของ บจ. PTT International Trading Pte. . 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

26,375.24 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกันติ ) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. 
น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 17,323.29 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 16,727.34 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 14,432.68 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร ) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง  นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ  นำยปรีชำ  
โภคะธนวัฒน์ ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสุกฤตย์  สรุบถโสภณ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 7,806.87 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ  
บจ. พีทีท ีแอลเอ็นจ ี

PTTEP SP Limited 7,418.69 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading London 
Limited 

5,189.28 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยดิษทัต  ปันยำรชุน ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
PTT International Trading London 

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) 
Pty Limited 

4,638.72 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

2,127.60 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. โกลบอล กรีน เคมิคอล 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน) 1,698.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ 
บมจ. ไทยลู้บเบส 

PTT (Cambodia) Limited 767.44 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

371.39 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 355.39 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTT Philippines Trading Corporation 349.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท น้ ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด 236.97 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น ประธำนกรรมกำรของ  
บจ. น้ ำมันไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด 232.63 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ำกัด) 

218.90 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 132.14 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 39.09 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนงั) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล  

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 
 

33.45 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ี
ดิจิตอล โซลชูั่น 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงอรวดี  โพธิสำโร ) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ดจิิตอล 
โซลูชั่น 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 32.72 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส์ จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด) 

22.51 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์  
เอนจิเนียริง จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด) 

10.63 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Corporation 6.78 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 5.68 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -   ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสุกฤตย์  สรุบถโสภณ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์
- ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม ) เป็นกรรมกำรของ  

บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์
บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด 1.14  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ  

บจ. ไทยออยล์มำรีน 
บริษัท เอ็นพีซี เซ็ฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 

0.70 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 0.30 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

0.01 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การด าเนินงานร่วมกัน 

Moattama Gas 
Transportation Company 
 

16,257.50 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transporation Limited 9,716.96 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 3,354.99 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บี 8/32 พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 3,205.64 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1,431.14 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 99.21 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม    

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 894.63 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.21 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด 232.05 - 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) 264.15 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ทิพยประกันภัย 

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด 40.20 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. สำนพลัง 
วิสำหกิจเพื่อสังคม 

รวม 478,883.42   

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 24 

12.3.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกบรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  613.34  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ. พีทีที 
แอลเอ็นจ ี

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน)  

 389.45  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและ
กำรค้ำปลีก 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.  102.40  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. PTT 
Regional Treasury Center Pte. 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  รีซอร์สเซส จ ำกัด 
 

43.00 
 

- กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ.  
พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  รีซอร์สเซส 

PTT Green Energy Pte. Ltd. 10.04 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) เป็นกรรมกำรของ บจ. PTT 
Green Energy Pte. 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  19.43 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ บจ. เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ 

PTT (Cambodia) Limited  5.75  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT  (Lao) Co., Ltd.  0.54  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

รวม 1,183.95   
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

 3,107.32  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) 
เป็นกรรมกำรของบมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ 
บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT International Trading London Ltd  1,651.49  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. PTT International Trading London 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ำกัด 
(มหำชน) 

 1,101.91  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ   
นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด  996.37  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด  857.68  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. ท็อป เอสพีพี 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด 737.88  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

545.71  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์เพำเวอร์ จ ำกัด 517.05  -    กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -    ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เตบิศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ 
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด  69.58  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ลำบิกซ ์

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 64.41  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
- บจ. โกลบอล กรีน เคมิคอล 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน)  55.64  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิร)ิ เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด  7.35  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด  2.88  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีฟีนอล 

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด  2.27  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

 1.58  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสนิ) เป็นกรรมกำรและประธำน เจ้ำหน้ำที่
บริหำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลียม 

การด าเนินงานร่วมกัน    

Carigali - PTTEPI Operating Company 
Sdn Bhd. 

 0.6  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด  1,191.45  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด  498.74  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด  352.06  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด  170.64  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด  0.31  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด  0.05  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั  302.01  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน)  24.03  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำร และ 
ประธำนกรรมกำรของ บมจ. วีนิไทย 

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรำนสปอร์ต 
จ ำกัด (มหำชน) 

 15.77  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 22.65 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บรษิัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด  2,983.24  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวมลูกหนี้การค้า 71,124.00   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 71,124.00   
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12.3.4.2  รำยกำรลูกหนี้อื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    
PTT International Trading Pte. Ltd. 1,207.84  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 -  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. PTT International Trading Pte.   

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

651.16 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ )  
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

บรษิัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 178.21 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง  นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ  นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 62.80 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ-์ชูโต) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงอรวดี  โพธิสำโร) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ดิจติอล โซลูชั่น 
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 50.96 -  กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  

  บจ. PTT Regional Treasury Center  Pte. 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 27.83 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำร ของ  

   บจ. พีทีที แอลเอ็นจ ี
PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. 25.04 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 23.12 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

21.18 
 

-  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  
นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี   

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี   

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 20.05 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 18.37 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล   
นำยนพดล  ปิ่นสุภำ  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร   
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

17.62 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงอรวด ี โพธสิำโร  นำยดิษทตั  ปันยำรชุน) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

15.85 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสิน) เป็นกรรมกำรและประธำน เจ้ำหนำ้ที่บริหำร  
ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

12.90 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTT Philippines Corporation 11.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PT Bahari Cakrawala Sebuku 8.69  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ีจ ำกัด 8.00 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ  
บจ. พีทีท ีโกลบอล แอลเอ็นจ ี

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

6.71 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. บิซเินส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 6.38 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บจ. ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 5.14 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์

PTT (Cambodia) Limited 4.55 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 4.12 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด 4.10 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส์ จ ำกัด 3.63 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

3.34 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ.โกลบอล กรีน เคมิคอล 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

2.63 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด  2.59  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ 

PTT International Trading London Ltd 2.43 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. PTT International Trading London 

PTT (Lao) Co., Ltd. 2.19 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด 2.05 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี มำร์เก็ตติ้ง โซลชูั่นส์ จ ำกัด 1.92 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

1.77 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด 1.48 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน 

บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลชูัน่ส์ 
จ ำกัด 

1.28 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลชูัน่ส์  

PTTGC America LLC 1.09 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ  
   PTTGC America LLC  

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 0.80 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTOR Singapore Pte. Ltd. 0.42 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Trading Corporation 0.28 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 

0.21 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท ์

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 0.16 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี เซอร์วิส 
จ ำกัด 

0.15 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกีย่วข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTTEP SP Limited  0.13  - -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd. 0.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ำกัด 

0.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท น้ ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด 0.03 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. น้ ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 0.02 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล  

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ท็อป โซลเว้นท์ 

PTT GL Investment Limited 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. จีซี ศูนย์บริหำรเงิน 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

5.57 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด 3.64 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
การร่วมค้า (ต่อ)    

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 2.72 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 1.43 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sbd. 
Bhd. 

1.17 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 0.68 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

Nam Lik 1 Power Co., Ltd. 0.63 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 0.34 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัทร่วม 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 2.91 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
 -  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    
บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด 0.57 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. สำนพลัง 

วิสำหกิจเพื่อสังคม 
รวมลูกหนี้อ่ืน 2,440.04   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมลูกหนี้อ่ืน – สุทธ ิ 2,440.04   
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12.3.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะส้ัน 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 62.24 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 8.58 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงอรวดี  โพธิสำโร) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ดิจติอล โซลูชั่น 
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 2.95 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  

   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 279.96 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ทิพยประกันภัย 

รวม 353.73   
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12.3.4    รำยกำรลูกหนี้ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน บริษทัย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน 

12.3.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 4,700.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำร ของ  
   บจ. พีทีที แอลเอ็นจ ี

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

2,500.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ )  
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 134.32 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
  บจ. PTT Regional Treasury Center  Pte. 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 7,334.32   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 7,334.32   
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12.3.5    รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

17,000.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกันติ ) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำ
ปลีก 

บรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 12,944.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ  
บจ. พีทีท ีแอลเอ็นจ ี

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 2,371.68 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. PTT 
Regional Treasury Center Pte. 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 580.00 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. เอนเนอร์ยี่ 
คอมเพล็กซ์ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์ ) เป็นกรรมกำรของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอม
เพล็กซ ์

รวม 32,895.68   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 32,895.68   
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12.3.6 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

13,012.77 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสิน) เป็นกรรมกำรและประธำน เจ้ำหนำ้ที่บริหำร  
ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 
 

4,913.50  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ )  
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT International Trading Pte. Ltd. 3,755.38  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. PTT International Trading Pte.   

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

3,665.25  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงอรวดี  โพธิสำโร  นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 2,751.44  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 2,597.11  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP SP Limited 1,319.69 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.6 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 729.75 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 85.44  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล   
นำยนพดล  ปิ่นสุภำ  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร   
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 84.13 
 

-  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล 

PTT International Trading London Ltd 45.35  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. PTT International Trading London 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

2.85 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส์ จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด) 

1.69 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 1.62 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง  นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ  นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 0.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บจ. ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.06 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ.โกลบอล กรีน เคมิคอล 
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12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

การด าเนินงานร่วมกัน 

Moattama Gas Transportation Company 
 

2,770.85 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transporation Limited 1,633.25  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 321.25  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บี 8/32 พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 321.25  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

การร่วมค้า 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

260.85 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 38,273.55   
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    
บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

9,308.73 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ )  
เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์ ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT International Trading Pte. Ltd. 1,430.85  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. PTT International Trading Pte.   

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 507.86 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงอรวดี  โพธิสำโร) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ดจิิตอล โซลชูั่น 
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

247.05 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. บิซเินส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 212.23 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์
- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 74.58 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์

-  ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส ์
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

40.05 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงอรวดี  โพธิสำโร  นำยดิษทัต  ปันยำ
รชุน) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด 22.52 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 20.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลชูัน่ส์ 
จ ำกัด 

15.30  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ. บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลชูัน่ส์  

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ำกัด 

10.32 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

9.43 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสิน) เป็นกรรมกำรและประธำน เจ้ำหนำ้ที่บริหำร  
ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

4.82 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 3.45 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล   
นำยนพดล  ปิ่นสุภำ  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

-  ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร   
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 

3.44 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 2.37 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำร ของ  
   บจ. พีทีที แอลเอ็นจ ี

PTT (Cambodia) Limited 1.68 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 1.67 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง  นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ  นำยปรีชำ โภคะ
ธนวัฒน์) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 1.56 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
    บจ. ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

PTT Philippines Corporation 1.55 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Lao) Co., Ltd. 1.37 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Regional Treasury Center Pte.Ltd. 1.11 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
  บจ. PTT Regional Treasury Center  Pte. 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 1.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด 1.01  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด 0.73  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTT International Trading London Ltd 0.64  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. PTT International Trading London 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

0.60  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00  
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ  
นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่   

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ  
บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี   

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 0.56  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล  

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. 0.45  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด 0.25  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 0.15  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 0.09 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 

0.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บมจ.โกลบอล กรีน เคมิคอล 
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12.3.6 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTTGC America LLC 0.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ PTTGC America LLC  

PTTOR Singapore Pte. Ltd. 0.06 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Trading Corporation 0.02 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd. 0.01 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การร่วมค้า    

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด 3.13  - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 2.39  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 0.77  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด 0.72  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sbd. 
Bhd. 

0.17  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ –––– 

Nam Lik 1 Power Co., Ltd. 0.07 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 6.93 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 4.76 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทร่วม (ต่อ)    

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 4.28 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 22.65 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.34 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำร และประธำนกรรมกำร
ที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ บมจ. วีนิไทย 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 31.80 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด 22.50 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. สำนพลัง 
วิสำหกิจเพื่อสังคม 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 3.21 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ. ทิพยประกันภัย 

รวม 12,008.97   
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12.3.6.3 รำยกำรเงินกู้ยมืระยะส้ัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  2,412.85  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำร ของ  
   บจ. พีทีที แอลเอ็นจ ี

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด  249.74  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีเอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด  601.46  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 

 68.65  -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสัมฤทธิ์  ส ำเนียง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
   บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 

รวม 3,332.70   

 

12.3.6.4 รำยกำรหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดภำยใน 1 ป ี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

400.42 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 400.42   
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12.3.6.5 รำยกำรหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2561 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

3,841.51 - กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของกลุม่บริษัท ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม 3,841.51   
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12.3        รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้  

(1) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับรัฐวิสำหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบำล 
 ลักษณะของรำยกำร 

- รำยกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้รัฐวิสำหกิจ  
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 1 รำย คือ กำร

ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซ่ึงปัจจุบันมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระหว่ำงกัน 3 ฉบับ ดังนี้ 
 1. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ระหว่ำง กฟผ. – ปตท. ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2539 
 2. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับ โรงไฟฟ้ำน้ ำพอง ระหว่ำง ปตท. – กฟผ. ฉบับลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2549 
 3. สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ส ำหรับ โรงไฟฟ้ำจะนะ ระหว่ำง ปตท. – กฟผ. ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2550 

อย่ำงไรก็ตำม ปตท. และ กฟผ. ยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ (PDP) ฉบับใหม่ของประเทศ 

- รำยกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้รัฐวิสำหกิจ  
ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2559 รับทรำบมติคณะกรรมกำรพิจำรณำสิทธิพิเศษของหน่วยงำนและ

รัฐวิสำหกิจ ในกำรประชุมครั้งที ่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2558 ที่ก ำหนดให้สิทธิพิเศษของบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
ในกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึน้ไป ให้แก่ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจอื่นนอกจำก
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประเภทไม่บงัคบั อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2561 ปตท. ยังคงขำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้
รัฐวิสำหกิจซึ่งมีควำมประสงคท์ี่จะยังคงซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงจำก ปตท. ได้แก่ องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบรษิัท ขนส่ง จ ำกัด ทั้งนีห้ำกรัฐวิสำหกิจมียอดค้ำงช ำระค่ำซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลงิ 
ปตท. สำมำรถคิดดอกเบี้ยจำกยอดค้ำงช ำระดังกล่ำวได้ โดยอ้ำงอิงเงื่อนไขตำมสัญญำซ้ือขำย 

(2) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
ลักษณะของรำยกำร 

ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยท ำกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยมี 4 ชนิด คือ น้ ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท และ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส ำหรับปี 2561 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 
86 ของผลิตภัณฑ์ของ PTTEP ส ำหรับกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ท ำสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติระยะยำวกับ ปตท.สผ. อำยุ
สัญญำประมำณ 25-30 ปี มีกำรก ำหนดปริมำณซื้อขำยขั้นต่ ำเป็นรำยปี ส่วนกำรซ้ือขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท ปตท. ท ำสัญญำ
ซ้ือน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขำยน้ ำมันอำกำศยำน และดีเซลหมุนเร็วให้กับ PTTEP ทั้งนี้ 
รำคำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นรำคำที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำดโลก และเป็นรำคำที่ผู้ร่วมทุนของโครงกำรขำยให้ 
ปตท. หรือเป็นรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำนที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 
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รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ลักษณะรายการ มูลค่าสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2561 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 
ก๊ำซแอลพีจี          74,292.26    เมตริกตัน 
น้ ำมันดิบ                   13.36   ล้ำนบำร์เรล 
คอนเดนเสท               12.31    ล้ำนบำร์เรล 
ก๊ำซธรรมชำติ      432,892.14    ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

145,157 ล้ำนบำท กำรค ำนวณรำคำซ้ือขำยของผลิต ภัณฑ์
ปิ โตร เลี ยมนั้ น ได้ อ้ ำงอิ งจ ำกรำค ำของ
ตลำดโลกและเป็นรำคำที่ ผู้ ร่วมทุนของ
โครงกำรขำยให้ ปตท. 

1.2 การซื้อน้ ามันเชื้อเพลงิ ดังนี ้
น้ ำมันอำกำศยำน           0.84      ล้ำนลิตร 
น้ ำมันดีเซลหมนุเร็ว       47.95     ล้ำนลิตร 
ก๊ำซธรรมชำต ิ             62.16     ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

 1,185 ล้ำนบำท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ปตท.สผ.ได้อนุมัติ
สัญญำซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงกับ บริษัท ปตท.
จ ำกัด (มหำชน) เป็นระยะเวลำ 5 ปี (2557 – 
2561) โดยมีข้อตกลงและรำคำซ้ือขำยเป็นไป
ตำมรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำนที่แข่งขันได้ใน
ตลำด และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

 

(3) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 
 ลักษณะของรำยกำร 

ปตท. ท ำสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบ จัดหำวัตถุดิบเพื่อผลิตปิโตรเคมี และสัญญำรับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับบริษัทในเครือ
กลุ่มปิโตรเคมีและกำรกล่ัน ลักษณะของสัญญำที่ส ำคัญสำมำรถสรุปแยกในแต่ละบริษัทตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง นอกจำกนี้ ปตท. 
ยังได้ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิต  
 ลักษณะของสัญญำกับบริษัท ไทยออยล ์จ ำกัด  (มหำชน) (TOP) 

- ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบให้ TOP ในสัดส่วนขั้นต่ ำร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำรกลั่นในรำคำตลำด โดยสัญญำนี้มี
ระยะเวลำขั้นต่ ำ 10 ปี นับจำกปี 2557 โดยหลังจำกระยะเวลำ 10 ปี คู่สัญญำสำมำรถที่จะขอยกเลิกสัญญำได้โดยแจ้ง
ควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้
ในสัญญำ Product Offtake and Crude Oil Supply (POCSA)  

- ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี (1 มกรำคม 2557 – 31 ธันวำคม 2566) 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท ไออำร์พีซี  จ ำกัด (มหำชน) (IRPC)  
- ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบให้ IRPC ตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบแบบ Term และ Spot ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของก ำลัง

กำรกล่ัน โดยสัญญำนี้มีระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2561 ซ่ึงรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด 
- 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)โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- นอกจำกนี้  ปตท. ยังได้ให้บริกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำน้ ำมัน เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ 
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ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) 
GC  เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจำกกำรควบรวมบริษัทตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่ำงบริษัท ปตท. 

เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2554  และได้รับมำซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท
ดังกล่ำว โดยภำยหลังจำกกำรควบรวมบริษัทระหว่ำง PTTCH กับ PTTAR แล้วนั้น บริษัทใหม่ได้คงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั้งสอง
บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรำยกำรและสัญญำระหว่ำงกันมีดังต่อไปนี้ 

 
ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้กับ  GC ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน  ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)  โดยสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซอีเทน
แปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก HDPE ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซ่ึงจะสะท้อนภำวะของตลำดปิโตรเคมีทั้งสำยไปถึงตลำดเม็ดพลำสติก HDPE ส่วนโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซ
โพรเพนและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film 
Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรำคำวัตถุดิบอื่นเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงกันซ่ึงอิงกับรำคำตลำดทั่วไป
สัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบดังกล่ำวเมื่อส้ินสุดแล้วสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้อีก  5  ปี ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่
ละสัญญำ 

- ปตท. ท ำสัญญำจัดหำคอนเดนเสทให้กับ GC โดยท ำเป็นสัญญำซ้ือขำยระยะยำวที่อิงกับตะกร้ำรำคำน้ ำมันดิบ 
(Basket of Crude Oil Prices) ในปริมำณ 4.6 – 6.1 ล้ำนตันต่อปี 

- ปตท. ท ำสัญญำรับซ้ือผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และแนฟทำที่ผลิตจำกโรงอะโรเมติกส์ของ GC เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่
ลูกค้ำส่งออก โดยเป็นสัญญำระยะยำวนับตั้งแต่ปี 2544  

ธุรกิจการกลั่นน้ ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
- ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) โดยมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 ซ่ึง ปตท. จะจัดหำตำมชนิดและปริมำณที่ก ำหนดด้วยรำคำตลำด ทั้งกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศและน้ ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศ 

- ปตท. รับซ้ือผลิตภัณฑ์ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตำมรำคำตลำดในประเทศ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 18 ปี มีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549 หลังจำก 18 ปี ให้ถือว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่ส้ินสุด เว้นแต่จะมีกำร
บอกกล่ำวล่วงหน้ำ  

- ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับ GC เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
และกำรผลิตไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำจะส้ินสุดลงในปี 2572  

- นอกจำกนี้  ปตท. ยังได้ให้บริกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำน้ ำมัน เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ 

(4) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัทในเครือกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) 

 ปตท. ท ำสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่ส ำคัญในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำย ซ่ึงเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติให้แก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมแต่เพียงรำยเดียวในประเทศ โดยมีรำคำและ
เงื่อนไขกำรรับซื้อก๊ำซธรรมชำติตำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำต ิโดย ปตท. และ โรงไฟฟ้ำของ GPSC มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ   ดังนี้  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 52 

 1) โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ มีกำรเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับปตท. เป็นระยะเวลำ 25 ปี ส้ินสุดในปี 2567 ที่รำคำก๊ำซ
ส ำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP Gas Price) โดยบริษัทสำมำรถส่งผ่ำนค่ำเช้ือเพลิงรวมอยู่ในค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ (Energy 
Payment) ไปยัง กฟผ. ทั้งนี้ กรณีที่ ปตท. ไม่สำมำรถจัดส่งปริมำณก๊ำซธรรมชำติได้ตำมสัญญำดังกล่ำวและ กฟผ. ส่ังให้บริษัท
เดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงส ำรอง กฟผ. จะเป็นผู้ชดเชยค่ำเชื้อเพลิงส่วนที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท โดยโรงไฟฟ้ำศรีรำชำได้ท ำสัญญำซ้ือ
ขำยน้ ำมันดีเซลกับ TOP เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส ำรองในกรณีที่ไม่สำมำรถจัดหำก๊ำซธรรมชำติได้ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 25 ปี 
ส้ินสุดในปี 2567  
 2) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยมกีำรเข้ำ
ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2564 
 3) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำโดยมีกำรเข้ำ
ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดในปี 2565 
 4) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) โรงผลิตสำธำรณูปกำร 3 ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงใน
กำรผลิตไอน้ ำโดยมีกำรเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับ ปตท. เป็นระยะเวลำ 15 ปี ส้ินสุดปี 2566  
 
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการระหว่างกัน 

 ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรซ้ือสินค้ำ วัตถุดิบ และ/หรือ รับบริกำรจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ปตท. และเพื่อสนับสนุนควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ 
โดยเป็นกำรด ำเนินตำมธุรกิจปกติ โดยที่ปริมำณสินค้ำหรือวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซ้ือ/ขำย หรือบริกำรที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจำกบริษัทที่
เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รำคำที่รับซ้ือ/ขำย หรือให้/รับบริกำรจำกบริษัทที่
เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตำมที่ตกลงกันในสัญญำซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ทำงกำรค้ำแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่
มิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกัน 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 ำหรับรำคำสินค้ำที่ซ้ือจำกบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมรำคำจ ำหน่ำยของบริษัทย่อยที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำด กำรเปิดเผย
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตำมระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  ซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญช ี
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่1 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 งบการเงินรวม 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับส ำหรับส ำหรับปี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนจำก
งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้ 

  13.1.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
                        หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 215,566.41 166,189.02 292,184.32 
   เงินลงทุนชั่วครำว 176,813.63 229,651.26 142,420.73 
   ลูกหน้ีกำรค้ำ 143,191.05 174,916.24 174,604.70 
   ลูกหน้ีอื่น  49,171.42 50,602.70 78,827.07 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 530.37 1,231.33 1,782.92 

   สินค้ำคงเหลือ 116,883.54 121,871.80 125,279.81 
   พัสดุคงเหลือ  31,026.27 28,942.45 28,871.65 
   สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์หมุนเวียน 2,278.95 1,997.55 5,097.69 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,122.03 6,768.01 7,894.47 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 741,583.67 782,170.36 856,963.36 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนเผื่อขำย 23,839.54 17,602.41 10,875.93 
   เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 36,843.81 37,937.15 41,317.06 
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 19,429.58 21,979.62 24,368.26 
   เงินลงทุนระยะยำวอื่น 2,205.88 27,668.66 26,970.81 
ลูกหน้ีอื่นระยะยำว-กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน - - - 

   เงินให้กู้ยืมระยะยำว 15,017.83 19,078.60 13,862.71 
   อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 6,227.55 6,233.43 5,605.70 
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,106,702.66 1,076,905.90 1,114,174.74 
   ค่ำควำมนิยม 50,778.17 46,688.26 48,924.92 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 33,500.33 32,107.68 34,200.40 
   สินทรัพย์เหมือง  - - - 
   สินทรัพย์ท่ีเกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ 137,449.97 108,759.72 108.162.57 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 10,581.20 15,101.22 28.498.93 

   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือก๊ำซ - - - 
   สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 246.85 3,734.36 2,079.49 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 47,924.04 36,346.79 39,478.99 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,490,747.41 1,450,143.80 1,498,520.51 
รวมสินทรัพย์ 2,232,331.08 2,232,314.16 2,355,483.87 
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 ส่วนที่ 3(13) หน้ำที ่2 

                       หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบัน 
กำรเงิน 

 30,527.00 18,126.63 25,561.80 

   เจ้ำหน้ีกำรค้ำ  150,238.14 160,301.29 160,323.07 
   เจ้ำหน้ีอื่น  57,792.82   71,526.78 96,961.61 
   เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 64,055.69 66,433.93 63,108.60 
   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย  21,193.49  24,094.73 46,487.81 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะส้ัน - - 1,090.30 
   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์หมุนเวียน 7,823.99 4,954.84 2,545.87 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  7,961.08  8,958.51 10,801.97 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 339,592.21 354,396.71 406,881.03 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   เจ้ำหน้ีอื่นระยะยำว - - - 
   เงินกู้ยืมระยะยำว  519,266.90 444,919.65 454,964.32 
   หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  44,020.39  35,795.72 32,868.29 
   ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  21,072.33  23,313.07 23,921.03 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำว  72,751.56  74,865.44 73,632.22 
   เงินมัดจ ำถังก๊ำซ  9,898.53  10,519.25 11,082.66 
   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน 4,856.90 2,104.35 668.92 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 49,275.25 37,844.23 32,971.05 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  721,141.86 629,361.71 630,108.49 
รวมหน้ีสิน  1,060,734.07 983,758.42 1,036,989.52 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,563.00 
   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) (28,483.97) 

   ก ำไรสะสม    
      จัดสรรแล้ว    
         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนส ำรองเพื่อกองทุนประกันวินำศภัย 1,174.39 1,199.99 1,222.68 

ยังไม่ได้จัดสรร 694,362.56 775,959.28 838,208.85 
     องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 31,106.63 5,192.73 3,504.89 
รวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 762,947.65 818,671.75 875,083.83 
       ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 408,649.36 429,883.99 443,410.52 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,171,597.01 1,248,555.74 1,318,494.35 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,232,331.08 2,232,314.16 2,355,483.87 
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13.1.2 งบก ำไรขำดทนุ  
                                                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ตรวจสอบ) 
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 1,718,846.04 1,995,722.07 2,336,154.91 
ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 1,464,614.45 1,688,461.46 2,023,001.85 
   ก ำไรขั้นต้น 254,231.59 307,260.61 313,153.06 
รำยได้อื่น 9,682.64 28,268.52 16,935.10 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 4,472.68 13,650.64 6,353.51 
   ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 268,386.91 349,179.77 336,441.67 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 21,652.96 24,624.95 26,653.50 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 53,123.38 75,974.03 55,183.57 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 13,570.43 13,877.33 16,435.23 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 180,040.14 234,703.46 238,169.37 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 4,143.21 7,310.42 8,515.02 
   ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 184,183.35 242,013.88 246,684.39 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 28,887.26 29,085.93 27,627.59 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 155,296.09 212,927.95 219,056.80 
ภำษีเงินได ้ 26,593.07 28,306.58 53,646.55 
   ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 128,703.02 184,621.37 165,410.25 
   ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก-

สุทธิภำษี 
872.07 (11.35) -  

   ก ำไรส ำหรับปี 129,575.09 184,610.02 165,410.25 
กำรแบ่งปันก ำไร    
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 34,966.01 49,430.41 45,726.31 
        จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 34,663.28 49,434.35 45,726.31 
        จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิภำษ ี 302.73 (3.94) -  
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 94,609.08 135,179.60 119,683.94 
        จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 94,039.73 135,187.01 119,683.94 
        จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิภำษ ี 569.35 (7.41) -  
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 3.27 4.67 4.15  
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 3.25 4.67 4.15  
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 0.02 - - 
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13.1.3 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็        
                                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ตรวจสอบ) 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 128,703.02 184,621.37 165,410.25 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น    
รำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนใน
ภำยหลัง 

   

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,209.67) (34,470.39) (2,591.71)  
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 5,055.50 (5,031.96) (881.07)  
ภำษีเงินได้เก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (1,001.67) 1,135.36 410.46 
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงกระแส
เงินสด 

406.70 (367.55) 684.96  

ภำษีเงินได้เก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงกระแส
เงินสด 

1,807.29 (88.02) (3.03)  

ส่วนแบ่งก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม 104.92 287.74 (380.45) 
รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลัง 

   

ผลขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์
พนักงำนท่ีก ำหนดไว ้

(1,136.39) (1,020.62) 946.68  

ภำษีเงินได้เก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำใหมข่องผลประโยชน์
พนักงำนท่ีก ำหนดไว ้

230.90 177.67 (183.16) 

ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในกำรร่วมค้ำและบริษัท
ร่วม 

(73.49) (54.63) 27.57  

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษ ี 1,184.09 (39,432.40) (1,969.75)  
ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 129,887.11 145,188.97 163,440.50 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ี
ยกเลิก-สุทธิจำกภำษี 

725.58 (11.35) - 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 130,612.69 145,177.62 163,440.50 
กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 96,365.24 108,727.23 118,816.47 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 95,891.53 108,734.64 118,816.47 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิจำกภำษี 473.71 (7.41) - 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 34,247.45 36,450.39 44,624.03 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 33,995.57 36,454.33 44,624.03 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิจำกภำษี 251.88 (3.94) -  
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13.1.4 งบกระแสเงนิสด 

                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ ่ 94,609.08 135,179.60 119,683.94 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)    
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:    

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 128,733.80 116,289.18 123,556.27 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 2,587.86 25,409.64 16.83 
(โอนกลับ)ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 4,615.14 (562.00) -  
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (33.54) 60.21 2,154.90 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (1,887.21) (2,673.80) (0.30)  
ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม - - (1,354.90) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วม (4,143.21) (7,310.42) (8,515.02)  
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 34,966.01 49,430.41 45,726.31 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน 2,121.89 2,375.52 2,487.98 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน 588.65 (6,421.92) (809.18)  
(ก ำไร)ขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 4,573.36 (3,536.54) (4,032.10)  
(โอนกลับ)หน้ีสงสัยจะสูญ 276.28 (149.73) 2,320.29  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจตัดจ ำหน่ำย 1,023.21 858.04 21.47 
(โอนกลับ)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ (3,132.53) (394.45) 4,217.02  
ส ำรองพัสดุส้ินเปลืองเส่ือมสภำพ 51.61 489.58 157.22 
เงินปันผลรับ (797.96) (5,008.55) (347.32)  
ภำษีเงินได้ 26,593.08 28,306.58 53,646.55 
ดอกเบ้ียรับ (5,625.34) (8,630.25) (9,435.82)  
ต้นทุนทำงกำรเงิน 28,887.25 29,085.93 27,627.59 
อื่นๆ 183.66 495.49 93.33 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 314,191.09 353,292.52 357,215.06 
สินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น) (13,147.23) (13,234.64) (44,043.27)  
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 301,043.86 340,057.88 313,171.79 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (30,608.63) (33,957.54) (45,370.80)  
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 270,435.23 306,100.34 267,800.99 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    
เงินรับจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตีัวตน และ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

196.43 234.61 4,646.91 

เงินจ่ำยส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (105,625.74) (110,592.67) (107,143.10)  
เงินจ่ำยส ำหรับสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (2,896.18) (2,467.62) (2,398.01)  
เงินจ่ำยส ำหรับกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (6.78) (1,783.75) (1,962.67)  
เงินจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรตำมสัญญำระยะยำว (879.40) (1,205.18) (105.00)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน (53.05) (96.42) (1,984.41)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยำว (4,926.06) (9,222.04) (118.54)  
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                                                                                                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2559 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (ต่อ)    
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (238.28) (26.12) (155.36)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,099.19) (1,720.40) (1,368.07)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนระยะยำวอื่น (236.75) (25,389.77) (5,226.94)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนเผื่อขำย (7,241.57) (7,460.17) (540.51)  
เงินจ่ำยเพื่อซ้ือธุรกิจ - - (36,464.07) 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 307.18 - - 
เงินรับจำกกำรคืนทุนของกำรร่วมค้ำ 1,371.27 13.34 33.87 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 50.63 - 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย - 11,302.91 2,944.67 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - - 1,659.75 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยำว - 3,158.63 4,294.18 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น - - 2,741.00 
เงินสดรับจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำในสถำนีบริกำรน้ ำมัน 12.84 - 4.71 
เงินรับค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6.00 - - 
เงินลงทุนชั่วครำวลดง(เพิ่มขึ้น) (68,185.07) (52,837.63) 93,820.52  
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 4,492.26 7,502.50 8,358.99 
เงินปันผลรับ 6,087.70 10,014.08 4,814.11 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (178,914.39) (180,525.07) (34,147.97)  
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย 101.78 3,055.73 92.81 
เงินสดรับจำกกำรขำยหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัทย่อย 32.56 3,788.79 - 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะส้ัน - 6,745.01 - 
เงินสดรับจำกกำรกู้ยืมระยะยำว 26,651.89 43,920.21 143,626.65 
เงินสดรับสุทธิส ำหรับสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน 5,491.17 - - 
เงินสดรับจำกกำรเปล่ียนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 1,469.53 4,670.96 
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะส้ัน - (6,745.01) -  
จ่ำยคืนเงินกู้ยมืระยะยำว (74,153.08) (94,935.79) (136,795.44)  
เงินจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (841.57) (833.25) (974.56)  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,051.85 (12,400.37) 4,967.93 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน - 28,984.71 -  
เงินสดจ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน (32,618.02) (30,892.74) (28,147.86)  
เงินปันผลจ่ำย (44,589.91) (73,833.85) (85,035.35)  
เงินสดจ่ำยจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (1,168.63) (13,872.69)  
เงินสดจ่ำยช ำระหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัทย่อย (330.08) - -  
เงินสดจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน - (29,652.23) -  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (116,203.41) (162,497.89) (111,467.55)  
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (447.88) (750.26) 636.62  
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 718.91 (11,704.51) 3,173.21  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่หมุนเวยีนท่ีถือ
ไว้เพื่อขำย 

- - - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (24,411.54) (49,377.39) 125,995.30  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด 239,977.95 215,566.41 166,189.02 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด 215,566.41 166,189.02 292,184.32 
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 13.1.5 ผลด ำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
 

ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 
ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ)1/ 

ปี 2561 
(ตรวจสอบ)1/ 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ    
กำรจัดหำ ขนส่ง และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติ    
รำยได้จำกกำรขำย 457,985.60 443,739.96 489,548.81 
ต้นทุนขำย 373,754.06 348,964.22 383,524.51 
ก ำไรขั้นต้น 84,231.54 94,775.74 106,024.30 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 12,951.96 11,810.96 13,465.20 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 802.71 827.42 1,524.65 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 72,082.29 83,792.20 94,083.75 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 18,116.02 16,341.38 17,996.29 

    รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 53,966.27 67,450.82 76,087.46 
ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม     
รำยได้จำกกำรขำย 150,217.05 147,724.66 171,809.16 
ต้นทุนขำย 21,957.76 22,274.14 21,982.60 
ก ำไรขั้นต้น 128,259.29 125,450.52 149,826.56 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 8,925.26 9,321.10 9,426.04 
ค่ำภำคหลวง 12,464.25 12,472.10 15,204.94 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 594.61 1,811.07 1,647.05 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 107,464.39 105,468.39 126,842.63 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 73,518.95 55,769.82 60,141.43 
     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 33,945.44 49,698.57 66,701.20 
ธุรกิจถ่ำนหิน    
รำยได้จำกกำรขำย 16,306.83 19,575.14 20,527.20 
ต้นทุนขำย 10,856.81 11,576.68 11,344.98 
ก ำไรขั้นต้น 5,450.02 7,998.46 9,182.22 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 402.59 553.72 513.28 
ค่ำภำคหลวง 1,106.19 1,405.23 1,230.29 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 236.57 74.46 6.15 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 4,177.81 6,113.97 7,444.80 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 1,934.45 1,890.34 1,928.95 
     รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,243.36 4,223.63 5,515.85 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ 90,155.07 121,373.02 148,304.51 

กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน    

รำยได้จำกกำรขำย 484,429.31 547,295.78 601,063.75 
ต้นทุนขำย 448,533.27 512,571.91 567,391.49 
ก ำไรขั้นต้น 35,896.04 34,723.87 33,672.26 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 16,707.34 20,114.66 21,768.25 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 3,728.93 4,988.78 3,366.92 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 22,917.63 19,597.99 15,270.93 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 3,440.64 4,143.70 4,316.17 

     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 19,476.99 15,454.29 10,954.76 

                                                                                                                                                                                                      
 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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หน่วย : ล้านบาท 

ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ียและภำษีและ 
ก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ)1/ 

ปี 2561 
(ตรวจสอบ)1/ 

กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศผลิตภัณฑ์ปิโตรลียม    
รำยได้จำกกำรขำย 748,428.97 935,615.68 1,239,121.09 
ต้นทุนขำย 744,567.28 932,536.09 1,233,799.00 
ก ำไรขั้นต้น 3,861.69 3,079.59 5,322.09 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 7,894.75 7,331.46 7,425.67 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 6,898.31 4,779.11 4,805.04 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 2,865.25 527.24 2,701.46 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 32.73 33.31 110.21 
     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,832.52 493.93 2,591.25 
ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน    
รำยได้จำกกำรขำย 785,362.44 950,727.39 1,132,080.04 
ต้นทุนขำย 666,612.19 806,819.79 1,013,756.79 
ก ำไรขั้นต้น 118,750.25 143,907.60 118,323.25 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 18,933.58 22,219.83 22,928.80 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 2,806.25 2,147.38 2,426.47 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) 102,622.92 

30,672.64 
123,835.15 
34,519.22 

97,820.92 
34,898.87 ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 

       รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 71,950.28 89,315.93 62,922.05 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 94,259.79 105,264.15 76,468.06 
กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ2/    
รำยได้จำกกำรขำย 4,497.40 26,133.74 32,243.89 
ต้นทุนขำย 4,909.84 21,419.34 25,808.12 
ก ำไรขั้นต้น  (412.44) 4,714.40 6,435.77 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร - 1,273.53 2,490.67 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 1,082.17 1,096.87 1,707.99 
รวมก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ 
(EBITDA) 

669.73 4,537.74 5,653.09 

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย 1,018.37 3,591.41 4,164.35 
       รวม(ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (348.64) 946.33 1,488.74 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนก่อนหักรำยกำรท่ียังไม่ไดจ้ัดสรรและรำยกำรระหว่ำงกัน 184,066.22 227,583.50 226,261.31 
บวก (หัก) รำยกำรระหว่ำงกัน (273.98) 1,522.53 1,578.32 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 183,792.24 229,106.03 227,839.63 

  
หมายเหตุ :  1/  ผลด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานตามส่วนงาน ส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี

การเปล่ียนการจัดประเภทส่วนงานด าเนินงานของ GPSC EnCo PTTES และ DCAP จากส่วนงานด าเนินงานธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็นการด าเนินงานอื่น  
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและการรายงานภายในของกลุ่มบริษัท 

2/  ธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ส่วนงานอื่นๆ และ การบริการอื่นๆ  
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13.1.6 อัตราส่วนทางการเงิน  
 

อัตราส่วนทางการเงนิและก าไรตอ่หุ้น หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
  

  
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.18 2.21 2.11 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.58 1.61 1.50 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 11.75 12.28 13.13 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 30.64 29.32 27.42 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ เท่ำ 9.48 10.87 12.62 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วัน 37.97 33.12 28.53 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 
   

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 14.79% 15.40% 13.40% 
อัตรำก ำไรสุทธิต่อยอดขำยสุทธ ิ % 7.54% 9.25% 7.08% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.96% 17.09% 14.13% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 

 
   

อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ % 5.88% 8.27% 7.21% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรพัย์ถำวร % 11.69% 16.91% 15.10% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์  เท่ำ 0.78 0.89 1.02 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

 
   

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น1/ เท่ำ 0.52 0.42 0.41 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 9.23 11.01 11.13 
ก าไรต่อหุ้น      
ก ำไรต่อหุ้น2/ บำท/หุ้น 3.27 4.67 4.15 

 
หมายเหต:ุ 
1/ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
2/ ค านวณจากจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก ณ 31 ธันวาคม 2559 วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 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 าเนินงานงวดปี 2561 

 บทสรุปผลการด าเนินงาน 

 
  
 
 
 
  

  

ในปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 119,684 ล้านบาท ลดลง 15,496 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.5 จาก 135,180 

ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นจำกรำคำขำยเฉลี่ยและปริมำณขำย

เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นโดยในปี 2560 มีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ของโครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ จ ำนวน

ประมำณ 18,505 ล้ำนบำท อีกทั้งกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นทั้งในส่วนที่ ปตท. ด ำเนินกำรเองและ

ที่ด ำเนินกำรโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ยกเว้นธุรกิจ NGV อย่ำงไรก็ตำมผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นปรับ

ลดลงตำมก ำไรขั้นต้นจำกกำรผลิตทำงบัญชี (Accounting GIM) ที่ลดลงจำกขำดทุนสต๊อกน้ ำมันเป็นผลมำจำกรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับ

ลดลงมำกใน ไตรมำสที่4 ปี 2561 ในขณะที่ในปี 2560 มีก ำไรสต๊อกน้ ำมัน นอกจำกนี้ธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์และสำยโอ

เลฟินส์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลงโดยเฉพำะในช่วงส้ินปี 

2561 เนื่องจำกควำมกังวลต่ออุปสงค์จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพำะจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน แม้ว่ำ

ปริมำณขำยโดยรวมเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจน้ ำมันที่ผลกำรด ำเนินงำนลดลงจำกผลขำดทุนสต๊อกน้ ำมัน ในขณะที่ปี 2560 มี

ก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมัน  

ทั้งนี้ ในปี 2561 ค่ำเส่ือมรำคำของกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้นจำกกำรซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงกำรบงกชของ ปตท. สผ. 

รวมถึงมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นของธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ภำษีเงินได้จำกกำรปรับ

โครงสร้ำงหน่วยธุรกิจน้ ำมัน ในขณะที่กำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ครบวงเงิน

แล้ว ประกอบกับ กลุ่ม ปตท. มีผลขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงของตรำสำรอนุพันธ์เพิ่มขึ้น มีก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนลดลง

จำกค่ำเงินบำทในปี 2561 ที่แข็งค่ำน้อยกว่ำ ปี 2560  

สถำนะกำรเงินของบริษัทของปตท. และบริษัทย่อย ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,355,484  ล้ำนบำท โดยเป็น
ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ทั้งส้ิน 1,114,174 ล้ำนบำท ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,036,989 ล้ำนบำท เป็นส่วนของหนี้ส้ินที่มี
ดอกเบี้ย 543,634 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,318,495 ล้ำนบำท 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

ยอดขาย 1,995,722 2,336,155 17.1% 
EBITDA 345,395 351,396 1.7% 

ก าไรสุทธิ 135,180 119,684 (11.5%) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.67 4.15 (11.1%) 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่2 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของปตท.และบรษิัทย่อย 

 ในปี 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 2,336,155 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 340,433 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
17.1 โดยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับปีก่อน ตำมรำคำขำยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำ
น้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจำก 53.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2560 เป็น 69.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2561 
หรือคิดเป็นร้อยละ 30.53 และเพิ่มขึ้นจำกรำคำปิโตรเคมีเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 ปตท.และบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) จ ำนวน 351,396 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6,001 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 1.7 โดยหลักจำกธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตำมรำคำขำยเฉลี่ยและปริมำณขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ดีขึ้นในทุกธุรกิจยกเว้น NGV โดยเฉพำะจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ ธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซฯที่มีผลกำรด ำเนินงำนดีขึ้นทั้งปริมำณขำยโดยเฉพำะผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producer : SPP) และรำคำขำยที่
เพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันดิบ รวมทั้งธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพำะลูกค้ำกลุ่มไฟฟ้ำ รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทในเครือในกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯที่ดีขึ้นจำก PTTLNG ที่เริ่มรับรู้รำยได้ของ LNG Terminal 1 Phase 2 และผลกำรด ำเนินงำน
จำก PTTNGD ที่ดีขึ้นตำมรำคำขำยอ้ำงอิงเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นมีผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม
ลดลง สำเหตุหลักก ำไรขั้นต้นจำกกำรผลิตทำงบัญชี (Accounting GIM) ที่ลดลงจำกขำดทุนสต็อกน้ ำมัน 4Q2561 ตำมรำคำ
น้ ำมันดิบที่ลดลงอย่ำงมำกใน 4Q2561 ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไรสต็อกน้ ำมัน อีกทั้งผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีทั้ง
สำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ลดลงโดยเฉพำะในช่วงส้ินปี 2561 
เนื่องจำกควำมกังวลต่ออุปสงค์จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพำะจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน ประกอบ
กับควำมผันผวนของวัตถุดิบกดดันควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกำรลดระดับสินค้ำคงเหลือในช่วงปลำยปี แม้ว่ำปริมำณ
กำรผลิตและปริมำณขำยของธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นในปี 2561 โดยรวมสูงขึ้นเนื่องจำกในปี 2561 อัตรำก ำลังกำรกลั่นและ
ก ำลังกำรผลิตปิโตรเคมีในปี  2561 สูงกว่ำปี  2560 เนื่องจำกปี 2561 PTTGC  เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรง LLDPE แห่งที่ 2 
ในขณะที่ในปี 2560 PTTGC มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของปิโตรเคมีทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ 
และ IRPC มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผน ประกอบกับธุรกิจน้ ำมันมีผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงจำกก ำไรขั้นต้นที่ปรับลดลง
ตำมขำดทุนสต็อกน้ ำมัน ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไรสต็อกน้ ำมัน  

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 123,495 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7,206 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.2 จำก 116,289 ล้ำนบำท 
ในปี 2560 โดยหลักจำกค่ำเส่ือมรำคำที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ จำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนลงทุนเพิ่มโครงกำรบงกช 

 
 

   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม 

7,310 

หน่วย : ล้ำนบำท    16.5% 8,515  
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่3 

 ในปี 2561 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 8,515 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,205 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 16.5 จำก 7,310 ล้ำนบำท ในปี 2560 โดยหลักเพิ่มขึ้นจำก PTTAC และจำก NatureWorks LLC ซ่ึงเป็นกำรร่วมค้ำของ 
PTTGC  ที่มีรำคำขำยของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น  

ในปี 2561 ปตท.และบริษัทย่อยมีขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ 2,369 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไรจำกตรำสำร
อนุพันธ์จ ำนวน 693 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำรขำดทุนของสัญญำประกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของ ปตท. และ TOP  

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ลดลง 7,296 ล้ำนบำท จำก 13,650 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 6,354 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำก
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯที่ลดลง ของ ปตท. TOP และ PTTGC 
รวมถึงก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำลูกหนี้ลดลง ของ PTTEP จำกค่ำเงินบำทเมื่อเทียบ
กับเงินเหรียญสหรัฐฯในปี 2561 ที่แข็งค่ำขึ้นในอัตรำที่น้อยกว่ำปี 2560  

ในปี 2561 มีรำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ ำ (Non-recurring Items) โดยหลัก ได้แก่ กำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำย
สินทรัพย์แหล่งมอนทำรำของ PTTEP จ ำนวน 1,886 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยจำกควำมเสียหำยจำกวัตถุดิบคงคลังกรณี GGC 2,004 
ล้ำนบำท รวมถึงกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรซ้ือกิจกำรในรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ของ PTTGC จ ำนวน 1,355  ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 
2560 ปตท. มี Non-recurring Items โดยหลักจำกกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ของ 
PTTEP จ ำนวน 18,505 ล้ำนบำท และกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในธุรกิจถ่ำนหินของ PTTGM และธุรกิจปิโตร
เคมีของ PTTGC จ ำนวน 4,229 ล้ำนบำท และ 2,296 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ รวมถึงรับรู้รำยได้เงินปันผลจำกกองทุนรวม EPIF 4,310 
ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน SPRC และกองทุนรวม 2,780 ล้ำนบำท  ทั้งนี้รำยกำรดังกล่ำวรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยสุทธิใน
ส่วนของบริษัทใหญ่ของปี 2561 ประมำณ 2,300 ล้ำนบำท และปี 2560 ประมำณ 9,000 ล้ำนบำท 

ต้นทุนทำงกำรเงิน ลดลง 1,458 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.0 จำก 29,086 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 27,628 ล้ำนบำทในปี 2561 
สำเหตุหลักมำจำกเงินกู้ยืมระยะยำวเฉลี่ยของปี 2561 ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกกำรช ำระคืนเงินกู้/หุ้นกู้ในระหว่ำงปี 2561 

ภำษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 25,341  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 89.5 จำก 28,306 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 53,647 ล้ำนบำทในปี 2561 
โดยหลักมำจำก ปตท. มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยธุรกิจน้ ำมันในปี 2561 จ ำนวน 6,033 ล้ำนบำท รวมถึง
จำกกำรใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีของกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนลดลงเนื่องจำกใช้สิทธิครบวงเงินเมื่อ 4Q2560 ของ
ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ และค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เพิ่มขึ้นของ PTTEP ตำมก ำไรปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นในปี 2561  

ดังนั้น ก ำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2561 มีก ำไรสุทธิ 119,684 ล้ำนบำท ลดลง 15,496 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 
11.5 จำกก ำไรสุทธิจ ำนวน 135,180 ล้ำนบำท ในปี 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่4 

ตารางผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจและการร่วมค้า 

หน่วย : ล้านบาท   Y2560 Y2561 
%เพิ่ม 

(ลด) 

ยอดขาย 
 

1,995,722 2,336,155 17.1% 

: ส ำรวจและผลิตฯ 
 

147,725 171,809 16.3% 

: ก๊ำซ  
 

443,740 489,549 10.3% 
: ถ่ำนหิน 

 
19,575 20,527 4.9% 

: น้ ำมัน 
 

547,296 601,064 9.8% 

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
 

935,616 1,239,121 32.4% 

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 
 

950,727 1,132,080 19.1% 

: อื่นๆ1/   26,134 32,244 23.4% 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา  
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)  

345,395 351,397 1.7% 

: ส ำรวจและผลิตฯ 
 

105,468 126,843 20.3% 

: ก๊ำซ 
 

83,792 94,084 12.3% 

: ถ่ำนหิน 
 

6,114 7,445 21.8% 

: น้ ำมัน 
 

19,598 15,271 (22.1%) 

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
  

  
 

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

527 2,702 >100% 

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ 
กำรป้องกันควำมเสี่ยง  

5,387 5,929 10.1% 

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 
 

123,835 97,821 (21.0%) 
: อื่นๆ   4,538 5,653 24.5% 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย   116,289 123,556 6.2% 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 
 

229,106 227,840 (0.6%) 

: ส ำรวจและผลิตฯ 
 

49,699 66,701 34.2% 

: ก๊ำซ 
 

67,451 76,088 12.8% 

: ถ่ำนหิน 
 

4,224 5,516 30.6% 

: น้ ำมัน 
 

15,454 10,955 (29.1%) 

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
  

  
 

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

494 2,591 >100% 
- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ 

กำรป้องกันควำมเสี่ยง  
5,354 5,818 8.7% 

: ปิโตรเคมีและกำรกลั่น 
 

89,316 62,922 (29.6%) 

: อื่นๆ   946 1,489 57.4% 

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้และบริษัทร่วม 
 

7,310 8,515 16.5% 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  
 

24,848                     17  (99.9%) 

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน   13,650 6,354 (53.5%) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT)   242,014 246,684 1.9% 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

29,086 27,628 (5.0%) 

ภาษีเงินได้   28,306 53,647 89.5% 

ก าไรสุทธิ   135,180 119,684 (11.5%) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)   4.67 4.15 (11.1%) 
1/ รวมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

    



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่5 

 ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจและการร่วมค้า  
รำยละเอียดกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจของ ยอดขำย ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และ

ภำษีเงินได้ (EBITDA) และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2561 สรุปได้ดงันี ้
5 
5 

 

 
 

 
 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

 
2560 2561 

% เพิ่ม 
 (ลด) 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

39.2 46.7 19.1% 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 299,206 305,522 2.1% 
 

 ในปี 2561 PTTEP มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 171,809 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 24,084 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.3 จำกปี  2560 
สำเหตุหลักมำจำกรำคำขำยเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 จำก 39.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ในปี 2560 เป็น 46.7 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อ BOE ในปี 2561 รวมทั้งปริมำณขำยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 จำก 299,206  BOED ในปี 2560 เป็น 305,522 
BOED ในปี 2561 โดยหลักจำกโครงกำรบงกชตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.22 ตั้งแต่เดือน มิถุนำยน 2561 และผู้ซ้ือ
รับก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรคอนแทร็ค 4 

EBITDA ในปี 2561 มีจ ำนวน 126,843 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 21,375 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.3 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้น 24,376 ล้ำนบำท จำกรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2,733 ล้ำน
บำท ตำมรำยได้จำกกำรขำยในประเทศที่เพ่ิมขึ้น อย่ำงไรก็ดี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้น 4,373 ล้ำนบำท จำกโครงกำร
บงกชตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงโครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรเอส 1ที่มีหลุมพัฒนำและแท่นหลุมผลิตเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2561 มีจ ำนวน 66,701 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17,002 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.2 

ทั้งนี้ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมดีขึ้น ตำมก ำไรกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำในปี 2561 จะมีค่ำใช้จ่ำยทำง
ภำษีที่เพิ่มขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่แข็งค่ำน้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ อีกทั้งในปี 2560 มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
โครงกำรมำรีนำ ออย์ แซนด์ จ ำนวน 18,505 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 2561 รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์แหล่งมอนทำรำ 1,886 
ล้ำนบำท รวมทั้งกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย 1,754 ล้ำนบำท  

*ธุรกิจถ่ำนหนิ และ อื่น ๆ  

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ก ำไรจำกกำร

ด ำเนนิงำน 

 EBITDA  รำยได ้

GAS Oil & Trading PTTEP Petro &Refine Others* 

2,336,155 351,396 227,840 
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่6 

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี้ 
 

 

 

 

 
 

                                                                         หมำยเหตุ  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/ ท่ีประชุม กพช. รับทรำบข้อสรุปกำรด ำเนินงำนเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊ำซ LPG ตำมท่ีประชุม กบง. วันท่ี 2 ธ.ค. 2559 กบง. มีมติเห็นชอบแนวทำงเปิดเสรี
ธุรกิจก๊ำซ LPG เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นช่วงเวลำเปล่ียนผ่ำนก่อนจะเปิดเสรีท้ังระบบ(ช่วงปี 2560) จะเปิดเสรีเฉพำะในส่วนกำรน ำเข้ำแต่ยังคง
ควบคุมรำคำโรงกล่ันน้ ำมันและโรงแยกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนกลไกของกองทุนน้ ำมัน และระยะท่ีสองเป็นกำรเปิดเสรีท้ังระบบ มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ส .ค.2560 
โดยยกเลิกกำรก ำหนดรำคำ LPG ณ โรงกล่ัน ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ และโรงกล่ัน โดย สนพ. จะประกำศรำคำอ้ำงอิงส ำหรับก ำกับรำคำขำยปลีก LPG ใน
ประเทศเท่ำน้ัน ท้ังน้ี สนพ. จะมีกลไกติดตำมกรณีท่ีรำคำน ำเข้ำ LPG มีควำมแตกต่ำงจำกต้นทุนโรงแยกก๊ำซฯอย่ำงมีนัยส ำคัญ และจะเสนอให้ กบง. 
พิจำรณำตำมสถำนกำรณ์น้ันๆ เป็นรำยเดือน 

 
 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 489,549 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 45,809 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.3 โดยหลักจำกธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกรำคำขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตำมรำคำก๊ำซ
ฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯ เฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) โดยรวมลดลงเล็กน้อยจำก 4,716 
MMSCFD ในปี 2560 เป็น 4,710 MMSCFD ใน ปี 2561 โดยปริมำณขำยให้แก่ลูกค้ำโรงไฟฟ้ำใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่ปริมำณ
ขำย NGV ลดลง  
 นอกจำกนี้ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น จำกปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้นจำก 6,811,014 ตัน ในปี 
2560 เป็น 7,192,337 ตัน ในปี 2561 หรือร้อยละ 5.6 โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ LPG ที่ขำยให้ PTTOR และ Propane ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำก
ลูกค้ำ PTTGC และ HMC กลับมำรับผลิตภัณฑ์ตำมปกติ จำกที่ปิดซ่อมบ ำรุงใน ปี 2560 และโรงแยกก๊ำซฯ มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำม
แผนในปี 2561 น้อยกว่ำปี 2560 รวมทั้งรำคำขำยเฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึ้นตำมรำคำปิโตรเคมีอ้ำงอิงในตลำดโลกที่เพิ่มขึ้น 

หนว่ย : ตัน 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

LPG 2,919,062 3,203,338 9.7% 

Ethane 2,333,234 2,389,118 2.4% 

Propane 826,526 907,028 9.7% 

NGL1/ 732,192 692,853 (5.4%) 

รวม 6,811,014 7,192,337 5.6% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
2560 2561 

% เพ่ิม 

(ลด) 

LPG 1/,4/ 485 539 11.1% 

Ethylene 2/ 1,092 1,149 5.2% 

Propylene 2/ 823 990 20.3% 

HDPE 2/ 1,168 1,335 14.3% 

PP 2/ 1,155 1,273 10.2% 

Naphtha 3/ 449 576 28.3% 
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 EBITDA และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2561 มีจ ำนวน 94,084 ล้ำนบำท และ 
76,088 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 10,292 ล้ำนบำท และ 8,637 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ 
ธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ และธุรกิจท่อส่งก๊ำซฯ รวมถึง ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ดีขึ้นจำก 
PTTLNG ที่เริ่มรับรู้รำยได้ของ LNG Terminal 1 Phase 2 (ก ำลังกำรผลิต 5 ล้ำนตันต่อปี) ตั้งแต่เดือน มีนำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนจำก PTTNGD ที่ดีขึ้นตำมรำคำขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น  
 ในขณะที่ธุรกิจ NGV มีผลขำดทุนเพิ่มขึ้นตำมรำคำต้นทุนก๊ำซฯ ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำปริมำณขำยลดลง และรำคำขำยได้ปรับ
เพิ่มขึ้นกล่ำวคือกลุ่มลูกค้ำ รถแท็กซ่ี และรถโดยสำรสำธำรณะได้ปรับขึ้นจำก 10.00 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บำทต่อกิโลกรัม. 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2561  และรำคำขำยของกลุ่มลูกค้ำรถยนต์ส่วนบุคคลได้ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของค่ำใช้จ่ำยกำรปรับปรุง
คุณภำพก๊ำซที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นจ ำนวน 0.4553 บำทต่อกิโลกรัม จำก 3.4367 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 3.8920 บำท/กิ โลกรัม โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2560  
 

 กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 

  2560 2561 
% เพ่ิม 
(ลด) 

ราคาอ้างอิงนิวคาสเซิล  
(เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 

88.5 107.3 21.2% 

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 70.3 77.6 10.4% 
ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 8.3 8.2 (1.2%) 

 
รำยได้จำกกำรขำยในปี 2561 มีจ ำนวน 20,527 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 952 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.9 สำเหตุหลักมำจำกรำคำ

ขำยถ่ำนหินเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 7.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 10.4 จำก 70.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2560 มำอยู่ที่ 77.6 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2561 ตำมรำคำอ้ำงอิง Newcastle ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ขณะที่ปริมำณขำยถ่ำนหินลดลงเล็กน้อย 0.1 
ล้ำนตัน หรือร้อยละ 1.2 จำก 8.3 ล้ำนตัน มำอยู่ที่ 8.2 ล้ำนตัน ในปี 2561  เนื่องจำกควำมต้องกำรในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ลดลง
ตำมรำคำถ่ำนหินที่ปรับสูงขึ้นมำกใน 3Q2561 ท ำให้มีกำรชะลอกำรซ้ือ 

 EBITDA ในปี 2561 มีจ ำนวน 7,445 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,331 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.8 โดยหลักเป็นผลมำจำกก ำไร
ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 1,184 ล้ำนบำท จำกรำคำขำยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำต้นทุนเพิ่มขึ้นจำกค่ำท ำเหมืองที่สูงขึ้น และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำกผล
ตัดสินคดีควำมด้ำนภำษีในอดีต ทั้งนี้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ของปี 2561 มีจ ำนวน 5 ,516 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,292 
ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 39 ล้ำนบำท       
 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 กลุ่มธุรกิจน้ ามัน 

หน่วย: ล้านลิตร 2560 2561 
%เพ่ิม 

(ลด) 

ปริมาณขายเฉลี่ย 26,006 26,351 1.3% 

 
ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 601,064 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 53,768 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.8 จำก

รำคำขำยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลกโดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รวมทั้งปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 345 
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ล้ำนลิตร หรือร้อยละ 1.3 จำก 26,006 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 448,159 บำร์เรลต่อวันในปี 2560 เป็น 26,351 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 
454,103 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ดีเซล เบนซิน ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยสถำนีบริกำร และผลิตภัณฑ์อำกำศ
ยำนที่เพิ่มขึ้นภำยหลังจำก International Civil Aviation Organization (ICAO) ประกำศถอดประเทศไทยออกจำกรำยช่ือประเทศที่มี
ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนกำรบินพลเรือนเมื่อช่วงต้นปี 2561 ท ำให้หลำยสำยกำรบินสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรตำมปกติได้  

EBITDA และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2561 มีจ ำนวน 15 ,271 ล้ำนบำท และ 10,955 ล้ำนบำท ลดลง 
4,327 ล้ำนบำท และ 4,499 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักจำก ขำดทุนสต็อกน้ ำมันในปี 2561 ในขณะที่ปี 2560 มีก ำไร สต๊อกน้ ำมัน 
ส ำหรับค่ำโฆษณำ ส่งเสริมกำรขำย และค่ำด ำเนินงำนเพิ่มขึ้นตำมจ ำนวนสำขำที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำธุรกิจเสริม (non-oil) ปรับตัวดีขึ้น
ประมำณร้อยละ 7 ตำมกำรขยำยสำขำของคำเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) และก ำไรขั้นต้นที่ไม่รวมสต๊อกน้ ำมันของผลิตภัณฑ์ดีเซล
และเบนซินเพิ่มขึ้น   

 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ปริมาณขายเฉล่ีย 75,638 80,481 6.4%

%เพ่ิม (ลด)2560 2561หน่วย : ล้านลิตร

 

 
 ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,239,121 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 303,505 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 32.4 เนื่องจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลกโดยเฉพำะในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 
รวมทั้งปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 4,843 ล้ำนลิตรหรือร้อยละ 6.4 จำก 75,638 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,303,442 บำร์เรลต่อวันในปี 2560 
เป็น 80,481 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,386,912 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจำกปริมำณกำรค้ำน้ ำมันดิบและ            
คอนเดนเสทน ำเข้ำเนื่องจำกไตรมำส 1 ปี 2560 โรงกล่ัน IRPC ปิดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผน และ ปริมำณกำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันดิบ
และคอนเดนเสท (Out – Out Trading) เพิ่มขึ้น 

EBITDA รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรป้องกันควำมเสี่ยงในปี 2561 มีจ ำนวน 5,929 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ 542 ล้ำนบำท หรือรอ้ยละ 10.1 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทน ำเข้ำ
และคอนเดนเสทในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมำจำกรำคำน้ ำมันใน Crude Basket เฉลี่ยปรับเพิ่มขึน้ ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ตำมส่วนงำนรวมกำรปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 5,818 ล้ำนบำท จำก 
5,354 ล้ำนบำท ในปี 2560 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

Market GRM 5.74 4.69 (18.3%) 
Inventory gain (loss) 1.04 (0.28) <(100%) 

Accounting GRM 6.40 4.36 (31.9%) 

Refinery Utilization rate (%) 100.0% 104.4% 4.4% 
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หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2560 2561 
% เพ่ิม 

(ลด) 

โอเลฟินส์    

Naphtha (MOPJ) 496 614 23.8% 

HDPE 1,168 1,330 13.9% 
HDPE - Naphtha 672 716 6.5% 
LLDPE 1,178 1,181 0.3% 
LLDPE - Naphtha 682 567 (16.9%) 
LDPE 1,277 1,207 (5.5)% 
LDPE - Naphtha 781 593 (24.1)% 
PP 1,155 1,269 9.9% 
PP - Naphtha 659 655 (0.6)% 
อะโรเมติกส์    

Condensate 467 606 29.8% 

BZ 823 821 (0.2%) 
BZ – Cond 357 215 (39.8%) 
PX 847 1,057 24.8% 
PX – Cond 380 451 18.7% 

 

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,132,080 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 181,353 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 19.1 ส่วนใหญ่จำกรำคำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปและปิโตรเคมทีั้งสำยอะโรเมติกส์และสำยโอเลฟินส์ที่เพิ่มขึน้เกือบ
ทุกผลิตภัณฑ์ตำมรำคำน้ ำมันดบิและควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของตลำดผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำทีเ่พิ่มขึ้น  

ส ำหรับปริมำณขำยในธุรกิจกำรกลั่นเพิ่มขึ้น ตำมอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่นโดยรวมที่เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 100.0 ในปี 
2560 เป็นร้อยละ 104.4 ในปี 2561 เช่นเดียวกับปริมำณขำยและอัตรำก ำลังกำรผลิตของธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอ
เลฟินส์สูงขึ้น เนื่องจำกปี 2561 PTTGC เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ของโรง LLDPE แห่งที่ 2 ในขณะที่ ปี 2560 PTTGC มีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของโรงปิโตรเคมีทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ IRPC มีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่
ตำมแผน  
 ในปี 2561 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน มีจ ำนวนรวม 97,821 ล้ำนบำท ลดลง 26,014 ล้ำนบำท และมี
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน จ ำนวน 62,922 ล้ำนบำท ลดลง 26,394 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุดังนี้ 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกล่ันโดยรวมปรับลดลงจำก Accounting GRM ที่ลดลงจำก 6.40 US$/BBL ในปี 2560 
เป็น 4.36 US$/BBL ในปี 2561 ตำม Market GRM ที่ลดลงจำก crude premium ที่เพ่ิมขึ้น และส่วนต่ำงรำคำน้ ำมัน
เบนซินและน้ ำมันเตำกับน้ ำมันดบิปรับลดลง นอกจำกนี้ ก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันปรับลดลงจำก 1.04 US$/BBL เป็น
ขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมัน 0.28 US$/BBL ตำมรำคำน้ ำมันดิบที่ปรับลงมำกใน 4Q2561 

 ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ในภำพรวมปรับลดลง จำกรำคำผลิตภัณฑ์ที่ลดลง โดยเฉพำะใน 
4Q2561 ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 4Q2561 แม้ปริมำณขำยจะสูงขึ้นโดยเฉพำะจำก PTTGC  ซ่ึงมีก ำลังกำรผลิต
เพิ่มจำกโรง LLDPE แห่งที่ 2 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์ลดลง จำกส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์ BZ กับวัตถุดิบปรับตัวลดลง เนื่องจำกอุปทำนเบนซีนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพำะในประเทศจนีเนื่องจำกมี
ปริมำณส ำรองเบนซีนอยู่ในระดับสูงกว่ำปกติ แม้ว่ำส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบในปี 2561 ปรับสูงขึ้น
เนื่องจำกอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ PX ของโลกเพิ่มขึ้นจำกกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์ขั้นปลำยโพลีเอสเตอร์และ 
ผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำ PTA เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ PET ทดแทน recyle PET ที่หำยไปในประเทศจีน 
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 กลุ่มธุรกิจอื่นๆ  

 ธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีและวศิวกรรม ซ่ึงโดยหลักมำจำก GPSC 

ในปี 2561 GPSC มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 24,777 ล้ำนบำท ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 4,860 ล้ำนบำท ร้อยละ 24.4 จำกปริมำณ
ขำยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกโรงไฟฟ้ำ IRPC-CP ที่มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 240 เมกกะวัตต์  ไดด้ ำเนนิกำรเชิงพำณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะ และ
โรงไฟฟ้ำ ISP1 ที่มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 20.8 เมกกะวัตต์  เริ่มด ำเนนิกำรเชิงพำณิชย์ตั้งแต่ 4Q2560 รวมถึงปริมำณขำยของโรงผลิต
สำธำรณูปกำรระยองสูงขึ้นตำมกำรขยำยก ำลังผลิตของลูกค้ำ นอกจำกนี้อัตรำค่ำไฟฟ้ำอัตโนมัติ (Ft) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 EBITDA ในปี 2561 มจี ำนวน 5,457 ล้ำนบำท ปรบัตัวเพิ่มขึน้ 1,270 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 30.3 จำกก ำไรขั้นต้นทีเ่พิ่มขึน้ 
แม้ต้นทุนรำคำก๊ำซฯ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรปรบัตัวสูงขึ้น 

ทั้งนี้ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 ของ GPSC ปรับเพิ่มขึ้นตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แมว่้ำค่ำเส่ือมรำคำและตัด
จ ำหน่ำยสูงขึน้จำกกำรด ำเนนิกำรเชิงพำณิชย์เต็มของ IRCP-CP และ ISP1 รวมถึงมีรำยได้เงินปนัผลรับจำก RPCL ลดลงจำกปีก่อน 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

 

สินทรัพย ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ ำนวน 2 ,355,484 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 

ธันวำคม 2560 จ ำนวน 123,170 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.5 เป็นผลจำก 
: สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 74,793 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.6 สำเหตุหลักมำจำก 

-  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนช่ัวครำวเพิ่มขึ้นสุทธิ 38,765 ล้ำนบำท โดยหลักเกิดจำกเงินสด
สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.และบริษัทในเครือ 

-  สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น 3,408 ล้ำนบำท โดยหลักจำกปริมำณสินค้ำคงคลังเพิ่มสูงขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์น้ ำมันและ
ผลิตภัณฑ์ก๊ำซฯ  

-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 32,931 ล้ำนบำท โดยหลักจำกลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น จำกภำษีซ้ือขอคืนจำกเงินจ่ำยจำก
กำรรับโอนหน่วยธุรกิจน้ ำมันจำก ปตท. ของ PTTOR และ เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเข้ำซ้ือสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มใน
โครงกำรบงกชของ PTTEP 

: เงินลงทุนระยะยำว ลดลง 1,656 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.6 โดยหลักจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขำยของ 
TOP และ PTTGC เป็นเงินลงทุนชั่วครำว 

: ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 37,269 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำง ๆ ของกลุ่มบริษัท เช่น โครงกำร Olefins Reconfiguration โครงกำรผลิต Propylene Oxide และโครงกำรผลิต Polyols 
ของ PTTGC, โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5 ของ ปตท., โครงกำรอำคำรส ำนักงำนไทยออยล์ ศรีรำชำ โครงกำรก่อสร้ำงถัง
น้ ำมันดิบ และโครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ 7 และ 8 ของ TOP และ โครงกำร Catalyst Cooler ของ IRPC ประกอบกับกำรที่ 
PTTEP เข้ำซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงกำรบงกชร้อยละ 22.22  กำรลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
โครงกำรซอติก้ำ และ เอส 1 แม้ว่ำจะมีค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับปี 2561 จ ำนวน 117,703 ล้ำนบำท  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 12,764 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.8 โดยหลักจำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ของ 
PTTOR ที่เพิม่ขึ้นจำกกำรรับโอนหน่วยธุรกิจน้ ำมันจำก ปตท. รวมทั้งค่ำควำมนิยม ที่เพิ่มขึ้นจำก PTTEP เข้ำซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมใน
โครงกำรบงกช 

สินทรัพย์รวม  หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุน้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยำว  
(รวมส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยำว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 60  31 ธ.ค. 61  

5.5% 
หน่วย : ล้ำนบำท  
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หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 1,036,989 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2560  

จ ำนวน 53,231 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.4 โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 
: หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 55,809 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.4 ส่วนใหญ่มำจำกเจ้ำหนี้อื่น ของ PTTEP ที่เพิ่มขึ้นจำก

ส่ิงตอบแทนที่จะต้องจ่ำยจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนเพิ่มเติมในโครงกำรบงกช และเจ้ำหนี้งำนก่อสร้ำงของ PTTGC ในโครงกำร 
Olefins Reconfiguration ประกอบกับภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย ของ ปตท. ที่เพิ่มสูงขึ้นจำกก ำไรจำกกำรโอนหน่วยธุรกิจน้ ำมันให้ 
PTTOR รวมทั้งสิทธิในบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่หมดอำยุของโรงแยกก๊ำซฯ ในปี 2560 

: เงินกู้ยืมระยะยำว (รวมส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี) เพิ่มขึ้น 6,720 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่เป็นกำรกู้ยืม
ระยะยำวที่เพิ่มขึ้น 6,832 ล้ำนบำท จำกกำรกู้ยืมเพิ่มเติมในงวดจ ำนวน 143,627 ล้ำนบำท โดยหลักจำก TOP PTTOR PTTGC และ 
IRPC อย่ำงไรก็ตำมมีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวและไถ่ถอนหุ้นกู้ จ ำนวน 136,795 ล้ำนบำท โดยหลักจำก PTTGC PTTEP PTT 
TOP และ IRPC  ทั้งนี้มีผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและค่ำธรรมเนียม ท ำให้เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึ้น 198 ล้ำนบำท 

: หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 9,298 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่จำกเงินรับล่วงหน้ำระยะยำวที่ลดลงของ PTTT 
และ หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของ PTTEP ที่ลดลงตำมค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น  

   
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวนรวม 1 ,318,495 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกส้ินปี 
2560 จ ำนวน 69,939 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 โดยหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทย่อย ส ำหรับงวดปี 2561 
จ ำนวน 119,684 ล้ำนบำท ทั้งนี้ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 จ ำนวน 12 บำทต่อหุ้น และ
งวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่ 0.80 บำทต่อหุ้น (ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ของปตท. จำก 10 บำทต่อหุ้น 
เป็น 1 บำทต่อหุ้น) เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 57,108 ล้ำนบำท 
 
สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ ำนวน 
125,995 ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด จ ำนวน 166 ,189 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดเท่ำกับ 292,184 ล้ำนบำท ทั้งนี้ รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

 

หน่วย: ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 267,801 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน (34,148) 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (111,468) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 637 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 3,173 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด-สุทธ ิ 125,995 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นงวด 166,189 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 292,184 
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กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 267,801 ล้ำนบำท มำจำกก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตำม
งบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 119,684 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
โดยรำยกำรหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 123 ,556 ล้ำนบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 53,647 ล้ำนบำท ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 45 ,726 ล้ำนบำท และ ต้นทุนทำงกำรเงิน
จ ำนวน 27,627 ล้ำนบำท รวมทั้งมีกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนสุทธิลดลงจ ำนวน 44,043 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำยภำษี
เงินได้จ ำนวน 45,371 ล้ำนบำท   

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 34,148 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
 : เงินรับจำกเงินลงทุนชั่วครำว รวมจ ำนวน 93,821 ล้ำนบำท โดยหลักมำจำกเงินฝำกประจ ำที่ครบก ำหนด ของ PTTEP 
และ ปตท.จ ำนวน 68,901 และ 49,530 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 : เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำร
ส ำรวจและประเมินค่ำ รวมจ ำนวน 106,958 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จำกโครงกำรซอติก้ำ และ โครงกำรเอส 1, กำรลงทุนในโครงกำร Olefins Reconfiguration, Propylene Oxide และ 
Polyols ของ PTTGC, กำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของ ปตท. โดยโครงกำรหลัก ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5, กำรลงทุนใน
โครงกำรอำคำรส ำนักงำน โครงกำรก่อสร้ำงถังน้ ำมันดิบ โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือของ TOP นอกจำกนี้ยังมี โครงกำรผลิตเม็ด
พลำสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพำวด์ (PPC) และ โครงกำร Catalyst Cooler ของ IRPC เป็นต้น  
 : เงินจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนระยะยำว จ ำนวน 38 ,035 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยลงทุนในกำรเข้ำซ้ือสัดส่วน
เพิ่มเติมในโครงกำรบงกช ของ PTTEP และกำรเข้ำซ้ือกิจกำรในกลุ่มปิโตรเคมีของ PTTGC  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินมีจ ำนวน 111,468 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
   : เงินจ่ำยปันผลจ ำนวน 85,035 ล้ำนบำทโดยหลักเปน็ของ ปตท. PTTGC PTTEP TOP และ IRPC และเงินจ่ำยต้นทุน
ทำงกำรเงินจ ำนวน 28,148 ล้ำนบำท 
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 อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2560 2561 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.21 2.11 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.61 1.50 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 12.28 13.13 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.32 27.42 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 10.87 12.62 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 33.12 28.53 
    
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

   

อัตรำก ำไรขั้นต้น % 15.40% 13.40% 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 9.25% 7.08% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 17.09% 14.13% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 8.27% 7.21% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 16.91% 15.10% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 0.89 1.02 
    
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.42 0.41 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 11.01 11.13 
    
ก ำไรสุทธติ่อหุ้น     
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท/หุ้น 4.67 4.15 
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ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงจำกปี 2561 จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลง
ท่ำมกลำงแรงส่งจำกนโยบำยปรับลดภำษีของรัฐบำลที่แผ่วลง ตลอดจนควำมไม่แน่นอนอันเนื่องจำกปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐฯกับจีน แม้จะยังคงได้รับแรงสนับสนุนจำกตลำดแรงงำนที่เข้มแข็ง ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้เงิน
สกุลยูโรคำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงยุโรปที่ผ่อนคลำยน้ อยลง 
ตลอดจนควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในหลำยประเทศที่อำจส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและกำรลงทุนภำคเอกชน ส ำหรับเศรษฐกิจจีน
คำดว่ำจะสำมำรถขยำยตัวที่ระดับเป้ำหมำยของรัฐบำลที่ร้อยละ 6 -6.5 ท่ำมกลำงกำรผ่อนปรนมำตรกำรชะลอกำรขยำยตัวของ
สินเช่ือและกำรออกมำตรกำรช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจของรัฐบำลเพื่อรองรับผลกระทบทำงลบจำกปัญหำควำม
ขัดแย้งทำงกำรค้ำกับสหรัฐฯ โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีควำมเส่ียงจำกปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำที่อำจรุนแรงขึ้น ภำวะกำรเงิน
โลกที่อำจตึงตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว และปัญหำควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง/ควำมขัดแย้งทำงภูมิ รัฐศำสตร์/กำรก่อกำรร้ำย ทั้งนี้ ณ 
เดือนมกรำคม 2562 IMF คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะขยำยตัวร้อยละ 3.5 

ตำมรำยงำนของ IEA ณ เดือนมกรำคม 2562 ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในปี 2562 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้ำนบำร์เรล
ต่อวันไปอยู่ที่ระดับ 100.7 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน น ำโดยกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่และก ำลังพัฒนำโดยเฉพำะประเทศในทวีปเอเชีย
และจีน ส่วนควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีก่อน เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้น้ ำมัน ส ำหรับภำวะอุปทำนล้นตลำดคำด ว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ร่วมมือในกำรลดก ำลังกำรผลิตของกลุ่ม OPEC+ ในขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในไตรมำสที่ 1 ของปี 2562 (1Q2562) 
คำดว่ำจะลดลง 0.6 ล้ำนบำร์เรลต่อวันจำก 4Q2018 ไปอยู่ที่ระดับ 99.5 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบจะเฉลี่ยอยู่ที่ 
60-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2562  

ค่ำกำรกลั่นอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2562 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ปรับลดลงจำกปี 2561 เนื่องจำก
ภำวะอุปทำนส่วนเกินของน้ ำมันเบนซินจะยังคงเป็นปัจจัยกดดัน โดยเฉพำะใน 1Q2562 

รำคำผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมติกส์ในปี 2562 มีแนวโน้มปรับลดลงจำกปี 2561 โดยรำคำ HDPE คำดว่ำ
จะเฉลี่ยที่ระดับ 1,120-1,130 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีแรงกดดันจำกอุปทำนที่เพิ่มขึ้นจำกสหรัฐฯ ส่วนรำคำ PP เฉลี่ยคำดว่ำอยู่
ที่ 1,160–1,170 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยมีอุปทำนใหม่จำกมำเลเซียกดดันรำคำ ในส่วนของรำคำผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ มีแรง
กดดันจำกก ำลังกำรผลิตขนำดใหญ่ที่ขึ้นใหม่ในจีน  โดยรำคำ PX คำดว่ำจะเฉลี่ยที่ระดับ 940-950 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ส่วนรำคำ 
BZ เฉลี่ยคำดว่ำอยู่ที่ 650-660 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน  จำกอุปทำนส่วนเกินของ BZ ที่ยังคงสูงในปี 2562  

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำกปี 2561 ตำมกำรส่งออกสินค้ำที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอ
ลงตำมอุปสงค์จำกประเทศคู่ค้ำที่มีแนวโน้มขยำยตัวลดลง ตลอดจนกำรลงทุนภำคเอกชนที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำก
กำรระบำยสินค้ำคงคลัง เนื่องจำกมีกำรสะสมสินค้ำคงคลังไปมำกแล้วในปี 2561 ในขณะที่กำรสะสมทุนถำวร (gross fixed capital 
formation) มีแนวโน้มขยำยตัวต่อเนื่องตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐที่เข้ำสู่ขั้นตอนกำรก่อสร้ำงมำก
ขึ้น ในขณะที่กำรท่องเที่ยวคำดว่ำจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ท่ำมกลำงแรงกระตุ้นจำกมำตรกำรภำครัฐด้ำนกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวที่เข้มข้น ส่วนกำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวต่อไปได้ ส่วนหนึ่งจำกมำตรกำรดูแลผู้มีรำยได้น้อยของ
ภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจะยังคงเป็นปัจจัยถ่วงต่อไป ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรชะลอ
ลงของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ กำรฟื้นตัวล่ำช้ำของภำคกำรท่องเที่ยว และควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในประเทศ 
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ความคืบหน้าโครงการที่ส าคัญ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา  (แล้วเสร็จในปี 2561)  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 1 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จ.สระบุรี ไป จ.นครรำชสีมำ โดยกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็น
ระยะทำงประมำณ 112 กม.และเริ่ม Regular Operation เมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2560  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 2 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จ.นครรำชสีมำ (KP112) ไปบริเวณนิคมอุตสำหกรรม      
สุรนำรี เป็นระยะทำงประมำณ 34 กม. ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โดยมีกำรทดสอบกำรใช้ระบบ           
(Commissioning) เมื่อเดือนตุลำคม 2561 และเริ่ม Normal Operation เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2561 โดยเริ่มส่งก๊ำซฯตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวำคม 2561   

 ระบบท่อสง่ก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรนอ้ย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้  ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือน
ธันวำคม 2561 : ร้อยละ 56 
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 1 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก จังหวัดระยอง ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงวำงท่อก๊ำซฯแล้วเสร็จเป็นระยะทำงประมำณ 60 กม.จำกระยะทำงแนวท่อก๊ำซฯระยะที่ 1 ทั้งหมด 208 กม. 
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ระยะที่ 2 : เป็นกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำกจังหวัดฉะเชิงเทรำ ไปยังจังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
ท่อก๊ำซฯ และเริ่มงำนปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้ำงสถำนีควบคุมก๊ำซฯ  

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  
ควำมคืบหน้ำโครงกำร  ณ เดือนธันวำคม  2561: ร้อยละ63 
- ด ำเนินกำรวำงท่อก๊ำซฯ จำก สถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.รำชบุรี แล้วเสร็จเป็น

ระยะทำงประมำณ 32 กม. และมีแนวท่อที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงระยะทำงประมำณ 24 กม. จำกระยะทำงแนว
ท่อก๊ำซทั้งหมด 120 กม.  

- ด ำเนินงำนสร้ำงเสำเข็มและรำกฐำนของพื้นที่สถำนีควบคุมก๊ำซฯแล้วเสร็จทุกสถำนี  และอยู่ระหว่ำงด ำเนินก่อสร้ำง
อำคำรสถำนีของทุกสถำนีแนวท่อก๊ำซฯ 

 โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ บนระบบท่อส่งก๊าซฯ วังน้อย – แก่งคอย  
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร    ณ เดือนธันวำคม 2561: ร้อยละ 100 
- ด ำเนินกำรทดสอบกำรใช้ระบบ Commissioning ต่ำงๆ และระบบสถำนี แล้วเสร็จในเดือน ธันวำคม 2561  
- โครงกำรได้รับ Performance Acceptance Certificate (PAC) เมื่อ 21 ธันวำคม 2561 

โครงการ LNG:  
ปตท. มีแผนในกำรเติบโตธุรกิจ LNG Terminal เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯในประเทศ โดยมีแผนกำรลงทุนระยะ

ยำว เพื่อขยำยโครงกำร LNG terminal ปัจจุบันเพื่อรองรับก๊ำซฯได้รวม 10 ล้ำนตันต่อปี แล้วเสร็จในปี 2560 และจะขยำยเป็น 11.5 
ล้ำนตันต่อปี โดยมีก ำหนดส่งก๊ำซฯ ได้ภำยใน ปี 2562 และมีแผนลงทุนโครงกำรก่อสร้ำง LNG Terminal แห่งใหม่ที่รองรับควำม
ต้องกำรก๊ำซฯในอนำคตอีก 7.5 ล้ำนตัน รวมทั้งส้ินเป็น 19 ล้ำนตันต่อปี ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีสัญญำซ้ือ LNG ระยะยำวกับ Qatargas, 
Shell, BP และ Petronas จ ำนวนทั้งส้ิน 5.2 ล้ำนตันต่อปี และยังคงเดินหน้ำเพื่อจัดหำ LNG ในรูปแบบสัญญำระยะยำวเพื่อรองรับ
ปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯที่เพิ่มขึ้นของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง  

 โครงการ LNG Receiving Terminal 1 Phase 2 Extension : 
ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง ณ กันยำยน 2561 : ร้อยละ100  
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 มีมติให้ ปตท. ขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ของ Map Ta Phut 

LNG Terminal เพิ่มเติมอีก 1.5 ล้ำนตันต่อปี จำก 10 เป็น 11.5 ล้ำนตันต่อปี  
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- 17 ธ.ค. 61 แจ้ง กกพ. ส ำหรับควำมพร้อมในกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์  
- ก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2562 

 โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 
- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 มีมติให้ ปตท. ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ที่ 7.5 

ล้ำนตันต่อปี  
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณถังเก็บ   
- มีก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2565 

 โครงการลงทุน LNG อื่นๆ : กำรประชุม กพช. เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2560 รับทรำบผลกำรศึกษำ โครงกำร FSRU ใน
พื้นที่ภำคใต้ของประเทศ (พื้นที่ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ) (F-2) และ โครงกำร FSRU Myanmar (F-3) ว่ำในทำง
เทคนิค สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้  

แผนงาน NGV 
ปตท. มีนโยบำยเน้นกำรขำยก๊ำซฯแบบ Wholesale  ส่งเสริมภำคเอกชนในกำรลงทุนสถำนีบริกำร และปรับลดสถำนีที่
ห่ำงจำกแนวท่อก๊ำซฯ 

สรุปแผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2562  
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1 

 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 15  ช่วง ม.ค. – มี.ค. 2562 (45 วัน)  
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6 

 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 50 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ช่วง พ.ค. 2562 (10 วัน) 
 ลดก ำลังกำรผลิตร้อยละ 20 เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ ช่วง พ.ค. 2562 (10 วัน)   
 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง มิ.ย. 2562 (6 วัน) 

- โรงแยกก๊ำซฯ อีเทน 
 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง ก.ย. 2562 (15 วัน)  

สรุปแผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2561   
- แหล่งเอรำวัณ คอมเพล็กซ์ หยุดซ่อมบ ำรุง ช่วง ม.ค. 2561 14 วัน ท ำให้โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 1 – 3 และโรงแยกก๊ำซฯ     

อีเทน ต้องลดก ำลังกำรผลิตลง 50 – 86% 
- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 2 

 GSP 2 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง มี.ค. 2561 (16 วัน) 
 โรงแยกก๊ำซฯอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 43% (16 วัน เนื่องจำก GSP2 ปิดซ่อมบ ำรุง) 

- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 3 
 GSP 3 ปิดซ่อมบ ำรุง ช่วง ก.ย. – ต้น ต.ค. 2561 (18 วัน) 
 โรงแยกก๊ำซฯอีเทน ลดก ำลังกำรผลิตลง 60% (18 วัน เนื่องจำก GSP3 ปิดซ่อมบ ำรุง) 

- โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6 
 ลดก ำลังกำรผลิตลง 40% เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ตำมวำระ ช่วง ต้น ก.ย. 2561 (10 วัน) 
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14.2  ภาระการให้ความสนับสนนุทางการเงินแกบ่ริษัทในเครอื  

ณ 31 ธันวำคม 2561 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  171    -   -   -   17  
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) บำท  1,250   580   -   -   -  

รวม เหรียญสหรัฐ 17  - -    -    17 
บำท      1,250  580  -    -    -    

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG) บำท 55,527 17,644  -   -  16,003 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 
(PTTOR) 

บำท 
25,5002 17,000  -   -  1,500 

PTT Regional Treasury Center Pte Ltd. (PTTRTC) เหรียญสหรัฐ 93 78  -   -  - 

PTT International Trading Pte Ltd. (PTTT) เหรียญสหรัฐ 403 -  -   -  40 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 133 78  -   -  40 

บำท 81,027 34,644  -   -  17,503 

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 150 77.62  -   -  57 

บำท 82,277 35,224.00  -   -  17,503 

/1 ตำมหนังสือ Construction Cost Undertaking ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะผู้ถือ
หุน้ต้องให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได้ (วงเงิน 
16.91 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นตัวเลขประมำณกำร)  
/2 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTTOR ลงวันท่ี 12 มิถุนำยน 2561 และสัญญำแก้ไขเพิ่มเตมิสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 1 ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2561 วงเงิน 25,500 ล้ำนบำท แบ่งเป็นวงเงินกู้ระยะยำวจ ำนวน 24,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัท PTTOR และ/
หรือรองรับแผนกำรลงทุนของบริษัท และวงเงินกู้หมุนเวียนระยะส้ันจ ำนวน 1,500 ล้ำนบำท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกิจกำร 
/3 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. มีควำมเช่ือว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได ้
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14.3 แผนการลงทนุในอนาคต  
ปตท. มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2562-2566) เป็นเงินรวมประมำณ 167,114 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียด

ประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  
                     หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ  2562 2563 2564 2565 2566 รวม 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 3,920 3,786 2,543 203 456 10,908 

ธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 18,702 6,567 2,113 118 27 27,527 

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 4,395 2,653 2,553 2,175 3 11,779 

ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ 6,384 4,402 2,063 1,927 919 15,695 

กำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบรษิัทที่ 
ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 100 

37,100 28,773 14,526 12,761 8,045 101,205 

รวม  70,501 46,181 23,798 17,184 9,450 167,114 

คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติแผนกำรลงทุนใน 5 ปี (ปี 2562-2566) ทั้งนี้ กำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นกำร
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ และกำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 อำทิ ระบบท่อส่งก๊ำซฯ        
กำรขยำยขีดควำมสำมำรถน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอ็นจี) กำรขยำยงำนของธุรกิจน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ   

แหล่งเงินหลักที่ ปตท. คำดว่ำจะน ำมำใช้ในกำรลงทุนตำมแผนดังกล่ำวข้ำงต้น จะมำจำกเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
รวมถึงจำกกำรก่อหนี้ทั้งระยะส้ันและระยะยำว  ทั้งนี้แผนกำรลงทุนข้ำงต้นเป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท.เท่ำนั้น ไม่รวมแผน      
กำรลงทุนของบริษัทในเครือ อนึ่ง แผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษัทในเครือหลัก ได้น 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
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 
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่20 

ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 217,372 ล้ำนบำท โดยแบ่งกำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพิ่มกำรลงทุนในระบบท่อเชื่อมในทะเลโดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

โครงการในระยะท่ี 1   

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพิ่มควำมดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน   
กำรรับและส่งก๊ำซธรรมชำติเพิ่มเติมจำกสหภำพพม่ำ ซ่ึงโครงกำรนี้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนกรกฎำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 24 นิ้ว เป็น
ระยะทำง 10 กิโลเมตร จำกบำงใหญ่ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
30 นิ้ว เป็นระยะทำงประมำณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจำกท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วังน้อย ที่อ ำเภอไทรน้อย       
ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ ระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำกไทรน้อยไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใต้ก่อสร้ำง
แล้วเสร็จ และเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติได้ในปี 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
เสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงสิ้นปี 2550 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว  จำกโรงไฟฟ้ำวังน้อย (กฟผ.) อ ำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไปยังโรงไฟฟ้ำแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  เป็นระยะประมำณ 72 กิโลเมตร  
ซ่ึงโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงปี 2549 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 42 นิ้ว จำกจังหวัดระยอง ไปยังอ ำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี (โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4) เป็นระยะประมำณ 300 กิโลเมตร ทั้งนี้ ปตท. ได้เริ่มด ำเนิน
โครงกำรในส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติที่เชื่อมระหว่ำง LNG Receiving Terminal กับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ที่จังหวัดระยอง ระยะทำงประมำณ 13 กม. แล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อเดือนกรกฎำคม 2554  ส ำหรับ
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลัก (ระยอง – แก่งคอย) ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติในช่วงปลำยปี 
2558 
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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 

 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
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ควำมสำมำรถในกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำติลงเพื่อให้สำมำรถจัดส่งก๊ำซธรรมชำติได้อย่ำงปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล ดังนั้นเพื่อให้
สำมำรถจัดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ตำมควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศ และเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดส่ง  
ก๊ำซธรรมชำติให้แก่โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในภำพรวม รวมถึงเพื่อให้สำมำรถจัดส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่โรงไฟฟ้ำตำม
แผน PDP 2015 กพช. จึงมีมติเห็นชอบกรอบกำรลงทุนตำมแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อควำมมั่นคง  
จ ำนวน 9 โครงกำร โดยออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงได้แก่ ส่วนที่ 1 : โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Natural Gas Pipeline Network) 
จ ำนวน 7 โครงกำร (แบ่งกำรลงทุนออกเป็น 3 ระยะ) และ ส่วนที่ 2 : โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรจัดหำ/น ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติ
เหลว (LNG Receiving Facilities) จ ำนวน 2 โครงกำร วงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน  201,500 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กพช. มีมติเห็นชอบให้
ด ำเนินโครงกำร ในส่วนของโครงกำรลงทุนในส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 ตำมแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อ
ควำมมั่นคง จ ำนวน 3 โครงกำร โดยมอบหมำยให้ ปตท. เป็นผู้ด ำเนินกำรโครงกำรทั้ง 3 โครงกำร  ต่อมำ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558 
ครม. มีมติรับทรำบมติ  กพช. เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558 ที่มีมติให้ด ำเนินโครงกำร โครงกำรลงทุนส่วนที่ 1 ระยะที่ 2 ตำมแผน
ระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ เพื่อควำมมั่นคง จ ำนวน 2 โครงกำร โดยมอบหมำยให้ ปตท. เป็นผู้ด ำเนินกำร
โครงกำรทั้ง 2 โครงกำร ทั้งนี้มีรำยละเอียดของโครงกำรที่ กพช. เห็นชอบและมอบหมำยให้ ปตท. ด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

 โครงการการลงทนุในส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 

 โครงกำรสถำนีเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) บนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ วังน้อย-แก่งคอย โครงกำร
แล้วเสร็จ เมื่อเดือนธันวำคม 2561 

 โครงกำรกำรปรับปรุงแท่นผลิต อุปกรณ์ และ ระบบท่อ เพื่อรองรับกำรส่งก๊ำซธรรมชำติให้แก่ โรงไฟฟ้ำขนอมใหม่
คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 2562 

 โครงกำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล เชื่อมแหล่งอุบล (อ่ำวไทย) เป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล 16 
นิ้ว จำกแหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติ อุบล (ในอ่ำวไทย) มำยังระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทำงรวม
ประมำณ 76 กิโลเมตร อยู่ระหว่ำงเจรจำสัญญำจัดหำก๊ำซธรรมชำติ  

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
ยังจังหวัดรำชบุรี เป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำด 30 นิ้ว จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ RA#6 
จังหวัดนนทบุรี ไปยัง จังหวัดรำชบุรีระยะทำงรวมประมำณ 120 กิโลเมตร คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จประมำณปี 
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 
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นอกจำกนี้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้มีมติเห็นชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนกับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
จำกแหล่งอำทิตย์ FPSO มำยังท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2550 และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไป
โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2550 และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) เมื่อวันที่ 2 
เมษำยน 2551 ตำมล ำดับ 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้มีมติเหน็ชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนของ ปตท. อีกหลำยโครงกำรโดยรำยละเอียด
โครงกำรและวันที่ BOI มีมติเห็นชอบ เป็นดังนี ้

 โครงกำรโรงแยกก๊ำซอีเทน  (เห็นชอบเมื่อ 17 ตุลำคม 2548) 
 โครงกำรโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 6  (เห็นชอบเมื่อ 1 กุมภำพันธ์ 2550) 
 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติระยอง-แก่งคอย (เส้นที่ 4) (เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2551) 
 โครงกำรกำรลงทุนเพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ในพื้นที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (เห็นชอบเมื่อวันที่ 

19 กรกฎำคม 2553) 
 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) 
 โครงกำรขยำยอำยุกำรใช้งำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นที่ 1 ส่วนที่มีกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติใหม่ใน

พื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี (เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560) 
 
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  และหน่วยแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) จำกของเหลวเป็นก๊ำซ ที่มีก ำลังกำรแปรสภำพ 5 ล้ำนตันต่อปี      
โดยโครงกำรในระยะที่ 1 นี้แล้วเสร็จและเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2554 
 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) และหน่วยแปรสภำพ LNG จำกของเหลวเป็นก๊ำซ ที่มีก ำลังกำรแปรสภำพ 5 ล้ำนตันต่อปี 
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(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.]
ก ำหนดกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2562 

 โครงกำร LNG Receiving Terminal แห่งใหม่ จ.ระยอง [T-2] เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ในปริมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี 
ก ำหนดกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2565 ทั้งนี้ส ำหรับโครงกำรนี้ กพช. มอบหมำยให้ ปตท. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของฐำนรำกทั้งหมดให้มีควำมพร้อมที่จะสำมำรถขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG จำกของเหลวเป็นก๊ำซ
เพิ่มได้อีก 2.5 ล้ำนตัน (รวมก ำลังกำรแปรสภำพ LNG สูงสุดเป็น 7.5 ล้ำนตัน/ปี) เพื่อรองรับควำมเสี่ยงของกำรจัดหำ
ก๊ำซธรรมชำตขิองประเทศ  

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      โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) 

 จำกมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักกำรโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก  (Eastern Economic 
Corridor Development) เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน ำของอำเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine of Growth) โดยด ำเนินกำรใน 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรำนั้น กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่ำ กำรส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก จะเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งทีจ่ะส่งเสริมใหร้ะเบยีงเศรษฐกิจตะวันออกของ
ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และก ำลังคนของประเทศและภูมิภำค เนื่องจำกกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยนั้น 
จ ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง เพื่อปรับเปลี่ยนภำคอุตสำหกรรมไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 และเพื่อเช่ือมโยงระบบกำรค้ำและกำรขนส่งสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเสนอแนวทำงกำรยกระดับและ
พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (EECi) เพื่อสร้ำงพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมำะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรท ำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ เอกชน 
มหำวิทยำลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนำอุตสำหกรรมเดิม รวมถึงสร้ำงให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ ทั้งในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกและในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ อันจะน ำไปสู่กำรเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไปในอนำคต 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มอบหมำยให้ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้
จัดท ำ "กรอบแนวคิดกำรยกระดับและพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Conceptual 
Framework of Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)"  ซ่ึง สวทช. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนอุทยำนวิทยำศำสตร์มำหลำยปี 
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่25 

และประสบควำมส ำเร็จมีสถำบันวิจัย บริษัทเอกชน มำตั้งหน่วยวิจัยมำกกว่ำ 80 หน่วยงำน/บริษัท จำกควำมส ำเร็จนี้ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในกำรผลักดันให้ EECi ประสบควำมส ำเร็จขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยวัตถุประสงค์หลักของ 
EECi ได้แก่ 

- กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กำรใช้งำนจริง (Translation Research) 

- ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับภำคอุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ด้วยกำรยกระดับ

อุตสำหกรรมเดิมและสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้อุตสำหกรรรมในพื้นที่ควบคู่ไปกับกำรสร้ำง

อุตสำหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup) ทำงด้ำนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมส ำหรับเป็นพื้นฐำนรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรมใหม่ ทั้งอุตสำหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภำค

ตะวันออกและอุตสำหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ 

- เช่ือมโยงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงสังคมนวัตกรรมของประเทศ รองรับควำม

ต้องกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ/

สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครัฐ ในลักษณะกำรท ำงำนร่วมแบบ Triple Helix และขยำยผลต่อยอดไปสู่กำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนในชุมชน ในลักษณะกำรท ำงำนร่วมแบบ Quadruple Helix 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2560 ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นประธำน และผู้บริหำรของกระทรวงวิทย์ฯ เป็นคณะท ำงำนฯ ได้พิจำรณำจัดหำพื้นที่และควำมเหมำะสมในกำร
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก โดยที่ประชุมมีมติให้มีที่ตั้ง EECi ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ ซ่ึงเป็นที่ดิน
ของ ปตท. ตั้งอยู่ที่ต ำบลป่ำยุบใน อ ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อยู่ติดถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 344 (ชลบุรี – แกลง) มี
ระยะทำงห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครประมำณ 160 กิโลเมตร จำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิประมำณ 130 กิโลเมตร จำกท่ำ
อำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำประมำณ 90 กิโลเมตร และห่ำงจำกตัวเมืองพัทยำประมำณ 90 กิโลเมตร และระยองประมำณ 70 
กิโลเมตร 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก ณ วังจันทร์วัลเลย์ มีเนื้อที่โดยรวมประมำณ 3,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ของ
โรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (KVIS) สถำบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงกำรปลูกป่ำวังจันทร์รวมกันประมำณ 1,000 ไร่ และพื้นที่รอ
กำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและ ปตท. ประมำณ 2,000 ไร่ ซ่ึงในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้ จะถูก
ออกแบบให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนำ และ
นวัตกรรมของทุกภำคส่วนในพื้นที่ EECi  ได้แก่ พ้ืนที่รองรับกำรด ำเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนำของภำคเอกชน ศูนย์พัฒนำวิสำหกิจ
เริ่มต้น (Startups and Innovation Center)  แหล่งรวมศูนย์วิเครำะห์ทดสอบและโครงสร้ำงพื้นฐำนคุณภำพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure) รวมถึงโครงสร้ ำงพื้ นฐำน เพื่ อขยำยผลงำน วิจั ยไป สู่กำรใช้ประโยชน์  (Translational Research 
Infrastructure) เช่น โรงงำนต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงำนสำธิต (Demonstration Plant) และพื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบ
ตลำด (Living Lab) เป็นต้น นอกจำกนี้  ในบริเวณพื้นที่ วังจันทร์วัลเลย์ยังมีพื้นที่พักอำศัย สถำนที่พบปะสังสรรค์ สถำนที่              
ออกก ำลังกำย พื้นที่สีเขียวยั่งยืน โรงแรม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมถึงโรงเรียนนำนำชำติ/โรงเรียนสองภำษำ เพื่อ
รองรับนวัตกร ผู้เชี่ยวชำญไทยและต่ำงประเทศ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้ำหมำยอื่นๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ประเทศไทย 

อนึ่ง คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติกำรลงทุนโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 
เพื่อรองรับกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆในอนำคต 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

  

 

ส่วนท่ี 5 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง  บริษัทขอรับรอง

ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษ ัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สำระส ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงพรรณพร ศำสนนันทน์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือ
ช่ือของนำงพรรณพร ศำสนนันทน์ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำว
ข้ำงต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

 

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

นำงพรรณพร ศำสนนันทน์ ผู้จัดกำรฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์  
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายไกรฤทธิ์            
อุชุกานนทชัย 

 

 กรรมการอิสระ 
   (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อวันที่ 
 11 กรกฎาคม  
   2561) 

 ประธาน 
   กรรมการ 
   (ไดรับการ
 แตงต้ัง 
   เมื่อวันที่  
   7 กันยายน    
   2561) 

63 ไมมี ไมมี  คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต                                

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 

North Texas State University, USA  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program                 

(DAP 59/2005), Role of the Chairman Program                    
(RCP 16/2007) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรอบรมตางๆตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ 

ธนาคารซิต้ีแบงก ในประเทศตางๆ 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 

(วพน.) รุน 12 ป 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 
 

2549 – 2555 ประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน              
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2553 – 2554 กรรมการ  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

2554 – 2555 กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

2554 – 2555 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2541- ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุป ฮอนดาคารส จํากัด และบริษัท
ในเครือ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา)  

2561-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ                                       
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

2558-ปจจุบัน รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2560-ปจจุบัน ประธานกรรมการ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

2541-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุป ฮอนดาคารส จํากัด และบริษัทในเครือ 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

- 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

ศาสตราจารยพิเศษ 
ดร. กิตติพงษ  
กิตยารักษ  

 กรรมการอิสระ  
(ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 
2557,  28   
เมษายน 2560 
(ตอวาระ))  

 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
 (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อ
 วันที่ 5 
 กรกฎาคม 
 2557)   

 เปลี่ยนแปลง 
 ตําแหนงเปน 
 ประธาน 
 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
 (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อ 
 วันที่ 4 กันยายน  
 2557) 

60 ไมมี ไมมี  
คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท  ดานกฎหมายการคาและเศรษฐกิจ 
 ระหวางประเทศ (Master of Laws หรือ LL M)  
 Cornell University, USA (ทุน ก.พ.) 
 ปริญญาโท ดานกฎหมาย (Master of Laws หรือ  
 LL M) Harvard University, USA  (ทุนฟุลไบรท) 
 ปริญญาเอก ดานกฎหมาย (Doctor of the Science 
 of Law หรือ J.S.D.) Stanford University, USA   
    (ทุนฟุลไบรท)  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP 112/2014), Advance Audit Committee    
   Program (AACP 18/2015) สมาคมสงเสริมสถาบัน    
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สํานักอบรมศึกษากฎหมาย  
 แหงเนติบัณฑิตยสภา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมอืงการปกครอง
 ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง 
 (ปปร.) รุนที่ 5 สถาบันพระปกเกลา 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุนที่ 49 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุนที่ 8 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน

วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 1 
 การประชุมระดับชาติ วาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติ
 ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคร้ังที่ 5    
   หัวขอ “Tackling Corruption through Public-Private 

 Collaboration (16 ตุลาคม 2557) 
สัมมนา เร่ือง บทบาทและหนาที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
   ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
   (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) 
• สัมมนา การเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาลของ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ 
    นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559) 
• สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 
• Board Briefing ปตท. 

2548 - 2551 รองปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2551 - 2557 ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2557 - 2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจํา 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2558 – ปจจุบัน   ผูอํานวยการ สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย 
(องคการมหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม/ กรรมการกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2553-ปจจุบัน กรรมการเนติบัณฑิตยสภา 

2554-ปจจุบัน กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิปองกันอาชญากรรมแหงเอเชีย 
(ACPF) 

25 ตุลาคม 2559 – 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

2560-ปจจุบัน กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก   
สภากาชาดไทย  

1 สิงหาคม 2561  
- ปจจุบัน 

กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

2557-ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

26 สิงหาคม 2559 – 
ปจจุบัน  

ศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

2560-ปจจุบัน อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมดานกิจการตางประเทศ 

19 กันยายน 2561 – 
ปจจุบัน 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
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หนาที่ 3 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายดอน   
วสันตพฤกษ  

 

 กรรมการอิสระ  
 (ไดรับการ
 แตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 26 
 กรกฎาคม 
 2557, 

   11 เมษายน  
   2559 (ตอวาระ))
 กรรมการ 
 กํากับดูแล 
 กิจการที่ดี  
 (ไดรับการ
 แตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 4  
 กันยายน  
 2557 – วันที่ 23     
    ธันวาคม 2561) 

• กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม                  
(ไดรับแตงต้ัง
เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2559) 

 ประธาน
กรรมการสรร
หา (ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 
2561) 

 

60 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ   

 University of New South Wales, Sydney, 

Australia 

 ปริญญาโท วศิวกรรมอุตสาหการ   

 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) สมาคมสงเสรมิสถาบัน
กรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 การประชุมระดับชาติ วาดวยการสรางแนวรวม 

ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

ครั้งท่ี 5 หัวขอ “Tackling Corruption through 

Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 

2557) 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการ

พลังงานรุน 6 (วพน. 6) ป 2558 สถาบัน

วิทยาการพลังงาน 

  สัมมนา “แนวทางการจัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจ 

 แหงชาติ” (13 กรกฎาคม 2558) 

 สัมมนา Briefing on International Anti-

Corruption...International cases and practices, 

IOD (14 ตุลาคม 2558) 

• สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the 

Board และ บทบาทคณะกรรมการในการ

ขับเคลื่อนองคกรตามราง พ.ร.บ. การพัฒนาการ

กํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .......  

และหลักการบริหารกิจการท่ีดี (17 ตุลาคม 

2559) 

 Board Briefing, ปตท. 

2552 - ปจจุบัน  ประกอบธุรกิจสวนตัว - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

26 กรกฎาคม 2557 – 23 
ธันวาคม 2561 

กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี  บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท พีทีที โก
ลบอลเคมิคอล จํากัด  (มหาชน) 

23 ธันวาคม 2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

-  

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

-  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 4 

 

   

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายวิชัย   
อัศรัสกร  

 

• กรรมการ 
 อิสระ 

    (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557 ; 28  
   เมษายน 2560  
    (ตอวาระ)) 

• กรรมการ 
    ตรวจสอบ  

 (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อ
 วันที่ 4 
 กันยายน  
 2557)  

 

• ประธาน 
กรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน  

 (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อ
วันที่ 20 
กุมภาพันธ      

    2561)   

58 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร, New South Wales University, 

Australia 
ประวัติการอบรม 
• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP215/2016) 

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
•  หลกัสูตรผูบริหารระดบัสูง (วตท.)  รุนที ่12   

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
•  หลกัสูตรการปองกันราชอาณาจกัรภาครัฐรวม 

เอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนที ่22 วิทยาลัย 
ปองกันราชอาณาจกัร 

•  การประชุมระดับชาติ วาดวยการสรางแนวรวม 
ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุริต 
คร้ังที ่5 หัวขอ “Tackling Corruption through  
Public-Private Collaboration (16 ตุลาคม 2557) 
 สัมมนา เร่ือง บทบาทและหนาทีก่รรมการรัฐวิสาหกจิ  

ของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร.) (5 
มิถุนายน 2558) 
 สัมมนา Re-energizing Growth  through Better Governance 

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) (18 มิถุนายน 2558) 
• สัมมนา “แนวทางการจัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ”   

(13 กรกฎาคม 2558) 
• หลกัสูตรผูบริหารระดบัสงูดานวิทยาการพลังงาน  
 (วพน.) รุน 7 ป 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” 
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย สํานกังาน ก.ล.ต. และ 
IOD (28 ตุลาคม 2558) 

• สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขบัเคลื่อนองคกรตามราง 
พ.ร.บ. การพัฒนาการกํากับดแูลและบริหารรัฐวิสาหกจิ 
พ.ศ. ....... และหลกัการบริหารกจิการที่ดี  (17 ตุลาคม 2559) 

• Board Briefing ปตท. 
• สัมมนา หัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy System 

: Recent Development and Implications” จดัขึ้นโดยสถาบัน
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT) 

2538 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงเฮงอินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 

2554 - ตุลาคม 2557 เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน  
(ประเทศไทย) 

องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 

ตุลาคม 2557 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ   องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 

มีนาคม 2556- ปจจุบัน รองประธานกรรมการหอการคาไทย   หอการคาไทย 

2557-2560 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
(กนส.) ธนาคารแหงประเทศไทย 

2558-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) 

2559-ปจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) 

2560-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดานบริหารธุรกิจ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2560-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

2560 - ปจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
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หนาที่ 5 

 

      

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

พลเอก ฉัตรเฉลิม   
เฉลิมสุข 

 

• กรรมการ 
   อิสระ (ไดรับ  
 การแตงต้ัง
 เมื่อวันที่ 4 
 กันยายน  
 2557, 11 เมษายน  
   2559 
   (ตอวาระ)) 

• ประธาน 
    กรรมการกํากับ 
 ดูแลกจิการที่ดี  

 (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อวันที่
 4 กันยายน      

    2557)    

 

63 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต                                
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

•  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)   
    โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

 

ประวัติการอบรม 

•  หลักสูตร Director Accreditation Program  
    (DAP 129/2016) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 

•  สัมมนาการเสริมสรางความรูและธรรมาภิบาลของ 
    กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ 
    นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559) 

•  Board Briefing ปตท. 

 

 

 

2555 ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ  กองทัพบก 

2556 - 2557  รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก  

2557 – 30 กันยายน
2558 

เสนาธิการทหารบก กองทัพบก 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2557-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2558-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท อสมท  จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ การยางแหงประเทศไทย 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

2557- ปจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ปจจุบัน ผูแทนพิเศษนายกรัฐมนตรี 
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หนาที่ 6 

 

     

                        

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายธรณ ธํารง
นาวาสวัสดิ์ 

• กรรมการอิสระ 

 (ไดรับการ
 แตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 
 2559 ; 12 
เมษายน 2561 
(ตอวาระ) 

 

• กรรมการกํากับ
ดูแลกจิการที่ดี
 (ไดรับการ
 แตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 
 2559) 

• ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร 

 (ไดรับการ
 แตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 25   
เมษายน 2561) 

52 

 

 

 

 

 

ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรทางทะเล จาก
มหาวิทยาลัยเจมส คุก ประเทศออสเตรเลีย 

 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide 
(ACPG 37/2017) , Director Accreditation Program 
(DAP 138/2017), How to develop a Risk 
Management Plan (HRP 14/2017) สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุนที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน  

• สัมมนา หัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy 
System : Recent Development and Implications” จัด
โดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT) 

    

 

 

6 ตุลาคม 2557 –             
6 กันยายน 2558 

สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ  

ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 

กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 

กรรมาธิการปฏิรูปพลังงานและกรรมาธิการกิจการ
ของสภาปฏิรูป (วิปสภา) 

 

กรกฎาคม 2558 –  

ปจจุบัน 

รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2559-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร / กรรมการกํากับดูแลกจิการ

ที่ดี   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

- - 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

2560- ปจจุบัน   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2560-  ปจจุบัน   คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

5 กรกฎาคม 2559 - 

ปจจุบัน   
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงแหงชาติดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
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ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 7 

 

  

  

ช่ือ – สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางนันทวัลย  
ศกุนตนาค  

 

 กรรมการอิสระ  
(ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อ 
วันที่ 1
กรกฎาคม 
2557 ;                
9 เมษายน  
2558 ; 12      
เมษายน 2561 
(ตอวาระ) 

 กรรมการ 
    ตรวจสอบ  
 (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อ
 วันที่ 5
 กรกฎาคม 
 2557)  

60 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท MBA (การตลาดและธุรกจิระหวาง 
 ประเทศ) University of Wisconsin-Madison, USA
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 166/2012), Audit Committee Program  
 (ACP 43/2013),  Financial Statements for Directors     
   (FSD 31/2016) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Management Development  Program 
 ณ Mt. Eliza, Melbourne, Australia  ป 2532 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุนที่ 38 
 ป 2546 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร  
 (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนที่ 49 ป 2549 - 2550  
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 Leaders in Development Program-Managing 
 Political & Economic Reform, Kennedy School of 
 Government, Harvard University, Boston, USA 
 ป 2551 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย 
 (TEPCoT) รุนที่ 2 ป 2552 สถาบันวิทยาการการคา      
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 14 ป พ.ศ. 2555    
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการกํากับดูแลกจิการสําหรับกรรมการและ 
 ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองคการ 
 มหาชน รุนที่ 12 (Public Director Institute : PDI)   
 ป 2013 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 
    รุน 5 (วพน. 5) ป 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• สัมมนา PTT Group AC Forum 2018 
• สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 2558) 
•  สัมมนาหัวขอ Global Financial Market Outlook 2016, 

IOD (17 พฤศจกิายน 2558) 
• สัมมนา หัวขอ “Electric Vehicles & Future Energy 

System : Recent Development and Implications”          
จัดขึ้นโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย (PTIT) 

 

กันยายน 2555 อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
ตุลาคม 2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย 

ตุลาคม 2556  อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ตุลาคม 2558   อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

ตุลาคม 2559  อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561  ปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา)   

2557 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

18 กันยายน 2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จํากัด (มหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 
17 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน อนุกรรมาธิการดานการจัดเก็บรายไดของแผนดิน 

(ภายใตคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ) 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 8 

 

     

   

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายสุพจน เตชวรสินสกุล 

 

• กรรมการอิสระ 

   (ไดรับการแตงต้ังเมื่อ 

    วันที่ 18 มกราคม  

    2561) 

 

 กรรมการสรรหา  
(ไดรับการแตงต้ัง      
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561) 

 

• กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม (ไดรับแตงต้ังเมื่อ 
วันที่ 25 เมษายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
    (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท Master of Engineering  
    (Civil Engineering) University of Tokyo 
• ปริญญาเอก Doctor of Engineering  
    (Civil Engineering) University of Tokyo 
 
ประวัติการอบรม 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการ

พลังงาน รุน 10 (วพน.10) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน 

  2546 รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  2559-ปจจุบัน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

 2561 -ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปทีผ่านมา) 

23 พฤษภาคม 2560  

- ปจจุบัน 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

- 

 

- 
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หนาที่ 9 

 

   

    

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน 

 

• กรรมการอิสระ 

    (ไดรับการแตงต้ัง          

    เมื่อวันที่ 12 เมษายน   

    2561) 

 กรรมการสรรหา   

     (ไดรับการแตงต้ัง   

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน  

     2561) 

 

 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (ไดรับการ
แตงต้ัง เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2561) 

 
• กรรมการผูมีอํานาจ       

ลงนาม (ไดรับแตงต้ัง
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561) 

 

 

 

 

58 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต                                 

(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาโท Diplôme d’ètudes approfondies 

(D.E.A.) de droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg 
III ฝร่ังเศส 

• ปริญญาเอก Doctorat en droit (mention très 
honorable), มหาวิทยาลัย Robert Schuman de 
Strasbourg ฝร่ังเศส 

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka 
ประเทศญ่ีปุน 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program                    
  (DCP 102/2008), Role of the Chairman                      
  (RCP 25/2011) , Board Nomination and   
  Compensation Program (BNCP 5/2018)   
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สํานักศึกษาอบรม  
  กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐ 
  ประศาสนศาสตรนานาชาติ “การกระจายอํานาจ  
  และการปกครองทองถิ่น” (IIAP), Paris ฝร่ังเศส 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 4                
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม 
  เอกชน รุนที่ 23 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
  (วปรอ. 2553)   
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  
  รุนที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 

2547 - 2553 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2552 - 2554    ประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

2553 - 2555 กรรมการอิสระ และ กรรมการกํากับ

ดูแลกจิการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

2553 - 2557    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

2557 - 2559    ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด  

(วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร) 

ปจจุบัน ศาสตราจารย ประจําสาขากฎหมาย

มหาชน คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

 12 เมษายน 2561 –  

 23 ธันวาคม 2561 

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

 23 ธันวาคม 2561 –   

 ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

 บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

 2557 – 9  เมษายน 

2561 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกาํหนด

คาตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอลเคมคิอล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ.ด.ีฟูด โปรดักทส จํากัด  
2560 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกําเนดิวิทย 
2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) 

2558 – ปจจุบัน กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2559 – ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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หนาที่ 10 

 

 

    
 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุน
บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายสมศักดิ์  
โชติรัตนะศิริ  

 

 กรรมการอิสระ  
 (ไดรับการแตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 22  
   เมษายน  2558;  

   28 เมษายน 2560  

  (ตอวาระ))  

 กรรมการ 
   กําหนดคาตอบแทน 
 (ไดรับการแตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 18    
   พฤศจิกายน
 2559)  

 

 

 

61 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  
    ทางรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
    บริหารศาสตร 

ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 113/2009), Audit Committee Program  
   (ACP 34/2011), Successful Formulation &  
   Execution of Strategy (SFE  30/2017) สมาคมสงเสริม       

    สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
    วปอ.) ป 2549 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
    (บ.ย.ส.) รุนที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาล 
    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. 

 หลักสูตรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.)          

   รุนที ่4 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สํานักงานศาล   

   รัฐธรรมนูญ 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน   

   (วตท.) รุนที่24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  

   รุนที ่11 (วพน. 11) สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2552-2553 ที่ปรึกษา สํานักงบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

2553 -2556  รองผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ 

2556 – 30 กันยายน 
2560 

ผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2558-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา)  

- - 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)  

2557 -  ปจจุบัน   สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

2558- ปจจุบัน   กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายจุมพล  
ริมสาคร 
 
 กรรมการ 
   (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อวันที่ 
 21 ธันวาคม  
   2561) 
 
 กรรมการ

กําหนด
คาตอบแทน 
(ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อ 
วันที่ 23 
ธันวาคม  
2561) 

 

58 ไมมี ไมมี  คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุนที่ 221/2559, หลักสูตร Financial Statements for 
Directors (FSD) รุนที ่30/2559, หลักสตูร Role of 
the Chairman Program (RCP) รุนที่ 39/2559, 
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุนที ่24/2559, หลกัสูตร IT Governance 
and Cyber Resilience Program (ITG) รุนที่ 9/2561 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม

เอกชน (ปรอ.23/วปอ.53) 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน (วตท.) รุนที่ 19 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 

(วพน.) รุนที่ 7 ป 2558 – 2559 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน 
 หลักสูตรผูตรวจราชการระดับกระทรวง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558 สํานักนายรัฐมนตรี 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที ่60 สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
 หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ
มหาชน รุนที่ 10 สถาบันพระปกเกลา หลกัสูตร
วิทยาการการจัดการ สําหรับนักบริหารระดับสูง 
(วบส.) รุนที่ 1ป 2561  
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร (นิดา)  

     

2549 - 2554 ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
2554 – 2556 รองอธิบดี  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
2556 – 2557 ที่ปรึกษาดานการพัฒนาและบริหารการ

จัดเก็บภาษี 
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

2557 – 2558 ผูตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวงการคลงั 
2558 – ปจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา)  
7 เมษายน 2560 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ / กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา 
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

21 ธันวาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

23 ธันวาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

กรกฎาคม 2557 – 
กรกฏาคม 2561 

กรรมการอํานวยการ โรงงานยาสูบ 

กุมภาพันธ 2559 –  
30 พฤศจิกายน 2561 

กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

18 ธันวาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
มิถุนายน 2560 – 
พฤษภาคม 2561 

ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเพือการปรับโครงสรางหนีสาธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

มิถุนายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561 

กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแหงชาติ 

มิถุนายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561 

กรรมการ คณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน 

มิถุนายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561 

กรรมการ คณะกรรมการมาตรวิทยาแหงชาติ 

พฤษภาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

ประธาน คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษหนึง 

พฤษภาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

ประธาน คณะกรรมการประเมนิผลงานรัฐวิสาหกิจ 

พฤษภาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

ประธาน คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

พฤษภาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ 

พฤษภาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ คณะกรรมการเพือเตรียมการจัดตังและกํากับการดําเนินงานของกองทุน
โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายดนุชา พิชยนันท 

 

• กรรมการอิสระ 

    (ไดรับการแตงต้ัง          

    เมื่อวันที่ 12 เมษายน   

    2561) 

 

 กรรมการบริหาร            
ความเสี่ยงองคกร 
(ไดรับการแตงต้ัง      
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561) 

 

48 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                        

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท  M.S. Engineering Management, 

George Washington University, USA 
 

ประวัติการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification Program                 
  (DCP 211/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน   
  รุนที่ 10 (วพน. 10) สถาบันวิทยาการพลังงาน   
- หลกัสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูนําทีม่ีวิสัยทัศนและ
คุณธรรม (นบส.) รุนที่ 78/2556 สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
- หลกัสูตรนักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 7/2559 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ 
 

19 กุมภาพันธ 2553 ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหโครงการ

ลงทุนภาครัฐ (เจาหนาที่วิเคราะห

นโยบายและแผน 9)  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ (สศช.) 

1 ตุลาคม 2556 รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดาน

นโยบายและแผนงาน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

16 ธันวาคม 2556 ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 

(นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ทรงคุณวุฒิ) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

1 ตุลาคม 2559 – 

ปจจุบัน 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

 2561- ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2560 - ปจจุบัน   กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

2559 - ปจจุบัน   กรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

2559 - ปจจุบัน   กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

2559 - ปจจุบัน   อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย

เสียง กจิการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

2559 - ปจจุบัน   อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กจิการโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 

2558 - ปจจุบัน   กรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายธรรมยศ ศรีชวย  

 

 กรรมการ  
(ไดรับการแตงต้ัง  
เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 ,       
28 เมษายน 2560 
(ตอวาระ)) 

 กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
องคกร (ไดรับการ
แตงต้ัง เมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2559) 

*ลาออกมีผลต้ังแต  
  1 มกราคม 2562 

  

 

60 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรไฟฟา
กําลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Corporate Governance for Executives  
   Program (CGE 5 / 2015),  Director Certification  
   Program (DCP) (239/2017) สมาคมสงเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสงูรุนที่ 1  
   กระทรวงพลงังาน 

หลักสูตรเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกัน 

    ประเทศ รุนที่ 47 กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผูนําทีม่ีวิสัยทัศนและ 
   คุณธรรม (นบส.)”  รุนที่ 56สํานักงานคณะกรรมการ 

   ขาราชการพลเรือน 

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 52  
    วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

2550 - 2557 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน 

1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2559 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน 

กระทรวงพลงังาน 

ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลงังาน 

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลงังาน  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2559 – 31 ธันวาคม 2561 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคกร บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

       -  

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

       -  

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 14 

 

   

                        

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายณัฐชาติ  
จารุจินดา  

 
 กรรมการ 
    (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อวันที่ 
 16 มกราคม  
    2562) 
 

63 0.000002  
(ตนเอง 0.000002 

; คูสมรส 0) 

ไมมี  คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุนที่ 129/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

• Program for Global Leadership (PGL), Harvard 
Business School, U.S.A.  

• Oxford Energy Seminar, UK 
• Break Through Program for Senior Executives 

(BPSE), IMD Institute, Switzerland 
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม

เอกชน (ปรอ.) รุนที่ 20 วิทยาลัยปองกนั
ราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 15  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุนที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 
 

2553 – 2554 รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธ
องคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2554 – 2556 ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2556 – 2558 ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2556 – พฤศจิกายน 2558 กรรมการ  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

2556 – เมษายน 2559 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

พฤษภาคม 2557 – เมษายน 
2559 

ประธานกรรมการ  

 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี รีซอรสเซส 
จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา)  

16 มกราคม 2562 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

สิงหาคม 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 

29 เมษายน 2559 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

ธันวาคม 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิง้ส จํากัด 

กรกฎาคม 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

- - 

 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 15 

 

   

                             

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายกุลิศ สมบัติศิริ
  
 กรรมการ 
    (ไดรับการ
 แตงต้ังเมื่อวันที่ 
 16 มกราคม  
    2562) 
 

55 ไมมี ไมมี  คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

• ปริญญาโท Master of Public Administration, San 
Diego State University สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาโท Master of Business Administration, 
University of Southern California สหรัฐอเมริกา 
 

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุนที่ 124/2552 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุนที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• หลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุนที่ 10 

• หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.)  
รุนที่ 40 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 54 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ 

 
 

2554-2557 ผูตรวจราชการกระทรวง  
(ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลงั 

2557 – 2558 ผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

2558 - 2559 กรรมการ สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 
กระทรวงการคลัง 

2558 – กันยายน 2561 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน 

2558 – 30 กันยายน 2561 อธิบด ี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

1 ตุลาคม 2561- ปจจุบัน ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลงังาน 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา)  

16 มกราคม 2562 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

29 มีนาคม 2560 –  
10 กันยายน 2561 

กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

11 เมษายน 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย 

  

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

- - 

 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 16 

 

   

      

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

พลอากาศโท  
บุญสืบ  ประสิทธิ ์
 
• กรรมการอิสระ 
 (ไดรับการ

 แตงต้ัง เมื่อวันที่  
4 กันยายน 2557, 
28 เมษายน 2560 
(ตอวาระ)) 

• กรรมการสรรหา 
 (ไดรับการแตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 4 
 กันยายน 2557) 
• เปลี่ยนแปลง 

ตําแหนงเปน 
ประธานกรรมการ 
สรรหา  

    (ไดรับการ
 แตงต้ัง 
 เมื่อวันที่ 18 
 พฤศจิกายน 
 2559) 
• กรรมการผูมี

อํานาจลงนาม 
(ไดรับแตงต้ังเมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 
2559) 
 

*พนจากตําแหนง 
  กรรมการ เนื่องจาก 
  อายุครบ 65 ป 
  บริบูรณ โดยมีผล 
  ต้ังแตวันที่ 23  
  ธันวาคม 2561 

65 
 
 
 
 
 

ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
•  โรงเรียนเตรียมทหาร  รุนที่ 13 
•  โรงเรียนนายเรืออากาศ  รุนที่ 20 
•  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 

อากาศยาน  Hochschule der Bundeswehr Muenchen  
(มหาวิทยาลัยทหารเยอรมัน) 

•  โรงเรียนนายทหารชั้นผูบังคับฝูง  รุนที่ 56 
•  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  รุนที่ 33 
•  วิทยาลัยการทัพอากาศ  รุนที่ 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)   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุน 8 ป 2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

•   การประชุมระดับชาติ วาดวยการสรางแนวรวมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต  คร้ังที ่5 
หัวขอ “Tackling Corruption through Public-Private 
Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) 

•  สัมมนา “แนวทางการจัดต้ังบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ” 
(13 กรกฎาคม 2558) 

•  Board Briefing ปตท. 
 

1 ตุลาคม 2551 -  

31 มีนาคม 2554  

เสนาธิการ กรมชางอากาศ กองบัญชาการ 
สนับสนุนกองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ 

1 เมษายน 2554 -  

31 มีนาคม 2556 

รองเจากรมชางอากาศ   กองทัพอากาศ 

1 เมษายน 2556 - 

30 กันยายน 2556 

ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ  กองทัพอากาศ 

1 ตุลาคม 2556 -  

30 กันยายน 2557 

เจากรมชางอากาศ   กองทัพอากาศ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2557- 22 ธันวาคม 
2561* 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

- 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา) 

- 

 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 17 

 

    

                   

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

 

• กรรมการ 

    (ไดรับการแตงต้ัง          

    เมื่อวันที่ 1 มถิุนายน   

    2561) 

 

 กรรมการกําหนดคา
คอบแทน (ไดรับการ
แตงต้ัง เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2561) 

 

*ลาออกมีผลต้ังแตวันที่  
  30 พฤศจิกายน 2561 

 

55 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท Master of Business Administration 

M.B.A. University of New Haven 
สหรัฐอเมริกา 
 

ประวัติการอบรม 
• หลักสูตร Director Certification Program                  

(DCP 186/2014)  สมาคมสงเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหาร 
สวนราชการ (นบส.2) ป 2553 สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลกัสูตรที่ 1)                
รุนที่ 56/2550 สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบ
บูรณาการ รุนที่ 4/2549 สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม 

• Financial Instrument and Markets 2004, 
Harvard Business School 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน
ที่ 54 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

2554 – 2557 ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลัง 

2557 – 2559 ผูอํานวยการ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 

กระทรวงการคลัง 

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

1 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 

2561 – 29 พฤศจิกายน 2561* กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

       - 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)  

 2560- ปจจุบัน   กรรมการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
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หนาที่ 18 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายชาญศิลป ตรีนุชกร 
 
• กรรมการและ 
   เลขานุการ 
   คณะกรรมการ 
   (ไดรับการแตงต้ัง  
 เมื่อวันที่ 31  
     สงิหาคม 2561) 
   
• กรรมการผูมีอํานาจ           

 ลงนาม (ไดรับแตงต้ัง 
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม   
 2561) 

 
• ประธานเจาหนาที่ 
 บริหารและกรรมการ 
 ผูจัดการใหญ 
 บริษัท ปตท. จํากัด 
    (มหาชน) (ไดรับการ 
    แตงต้ังเมื่อวันที่ 31 
     สงิหาคม 2561) 
 

 

 

58 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 11/2015)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร รุนท่ี 1 กรม
กิจการพลเรือนทหารบก 

• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุนท่ี 35 ป 2549 
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)                 

รุนท่ี 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New 
York, USA 

• Advance Senior Executive Program (ASEP-5), 
รุนท่ี 5/2553, KELLOGG & SASIN, Chicago, USA 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุนท่ี 10 
สถาบันพระปกเกลา 

• หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness 
and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD, France & 
Singapore 

• หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 
3) รุนท่ี 1/2557สถาบัน PLLI, บมจ. ปตท. 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) 
รุนท่ี 57/2557 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

• สัมมนา Breifing on International Anti-Corruption... 
International cases and practices, IOD (14 ตุลาคม 
2558) 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุนท่ี 7 ป 2558-2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• ศิษยเกาดีเดน คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2558 โดยสมาคม
เศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

• ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2560 โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ศิษยเกาดีเดน สถาบันพระปกเกลา ป 2561 
• ศิษยเกาดีเดน หลักสูตรพัฒนาสัมพันธผูบริหาร  

รุนท่ี 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ป 2561 

มีนาคม 2556 – กันยายน 
2557 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง      
รองกรรมการผูจัดการใหญสายพาณิชยกิจ
และการตลาด 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
(IRPC) 

ตุลาคม 2557-  
30 กันยายน 2558 

รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 –                   
31 ธันวาคม 2558  

รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจ 
ปโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2559 –  
30 กันยายน 2560 

รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารกลยุทธ
กลุมธุรกจิปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2560 – 
31 ธันวาคม 2560 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
โครงสรางพ้ืนฐานและบริหารความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2561 – 
30 สิงหาคม 2561 

ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

31 สิงหาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและกรรมการ
ผูจัดการ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปที่ผานมา) 
31 สิงหาคม.61-ปจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
1 กันยายน 61-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
2559 -ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด  (มหาชน) (ดํารงตําแหนง

ประธานฯ ต้ังแต 31 สิงหาคม 2561) 
18 ตุลาคม 2560-30 
สิงหาคม 61 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 
2560- 30 ส.ค. 2561  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น จํากัด 

กิจกรรมพิเศษทีส่ําคัญ (ในปที่ผานมา) 

2559-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสมาคมธรรมศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ   

2559 -ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2561-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2561-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี 

2561-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

2561-ปจจุบัน กรรมการและอุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (วาระป 2560 - 2562) 

2561-ปจจุบัน PTIT Council of Trustees สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

2561-ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 

สัดสวนการ

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ

ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน 

เอ้ือนฤมิต 

 

• ประธาน

เจาหนาที่

ปฏิบัติการกลุม

ธุรกิจปโตรเลียม

ขั้นตนและกาซ

ธรรมชาติ  

(ไดรับการ

แตงต้ังเมื่อวันที่  

1 ตุลาคม 2559)

  

56 

 

 

 

 

 

0.000543 

(ตนเอง 

0.000543;  

คูสมรส 0) 

 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมไฟฟา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท Master of Business Administration,  
 with emphasis in Financial Management,  
   Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA  
 
ประวัติการอบรม 
• หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP   
    8/2001), Director Certification Program Update  
    (DCPU 5/2015), Audit Committee Program (ACP 

38/2012), Ethical Leadership Program (ELP 7/2017) 
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 4 สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
 (บ.ย.ส.) รุนที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงาน 
 ศาลยุติธรรม 
• หลักสูตรความมั่นคงขั้นสงู (สวปอ.มส.) รุนที่ 2  

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• TLCA Executive Development Program รุนที่ 1  
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
    วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงดานการพัฒนาธุรกิจ 
    อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุนที่ 2 สถาบัน 
    วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง 
    ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง  
    (ปปร.) รุนที่ 20 สถาบันพระปกเกลา   
•  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.)  
     รุนที ่6 

2548 – มกราคม 2554 รองกรรมการอํานวยการดานการเงิน บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

กุมภาพันธ 2554 – ตุลาคม

2554 

รองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญช ี

และการเงิน 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน 

2557 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงิน

องคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 พฤษภาคม 2557 –  

30 กันยายน 2559 

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2559 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ

ปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

2558-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

30 พฤศจิกายน 2561 – 

ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) 

ต.ค. 2559-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท Sakari Resources Ltd. 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

2556-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย (TMA) 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

พฤษภาคม 2559-ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานสงเสริมการคาและการลงทุน  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สิงหาคม 2559-ปจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

2560-ปจจุบัน อุปนายก สมาคมนิสิตเกาจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย (สนจ.) (วาระป พ.ศ. 2560-2562) 

  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 20 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายอรรถพล  

ฤกษพิบูลย   

 

• ประธาน
เจาหนาที่
ปฏิบัติการกลุม
ธุรกิจปโตรเลียม
ขั้นปลาย  
(ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อวันที ่
1 ตุลาคม 2560) 

 

53 0.000939  

(ตนเอง 0.000788; 

คูสมรส 0.000151) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

• Diploma of Petroleum Management, College of 
Petroleum Studies, Oxford, UK (ไดรับทุนการศึกษา
จาก British Council) 

 

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP173/ 2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
    (EDP) รุนที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย    

• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
    (วปอ. 58) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

• หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 

    ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง 
    (ปปร.) รุนที่ 14 สถาบันพระปกเกลา 

• หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 20  
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลกัสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  
    รุนที่ 12 (วพน. 12) สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• หลกัสูตรสําหรับผูบริหารดานหลักนิติธรรมและการ 

    พัฒนา (RoLD) รุนที่ 2 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหง 

    ประเทศไทย (องคการมหาชน) 

• NIDA-Wharton Executive Leadership Program    

    2009, The Wharton School of the University of 
 Pennsylvania, USA 

• PTT Executive Leadership, General Electric, GE,  
    New York, USA 

2554 - 2556 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
การตลาดพาณิชยและตางประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2556 - 30 กันยายน 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 –  
30 กันยายน 2558  

รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารความย่ังยืน
และวิศวกรรมโครงการ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 –  
30 กันยายน2560  

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
หนวยธุรกิจน้ํามัน ปตท. 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2560 – ปจจุบัน 
 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นปลาย  (รักษาการรองกรรมการ
ผูจัดการใหญบริหารกลยุทธกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นปลาย อีกหนาที่หนึ่ง  
ชวง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 
2561 

กรรมการ/กรรมการกํากับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

11 เมษายน 2561-ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

12 ธันวาคม 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีท ีแทงค เทอรมินัล จํากัด 

2561-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

6 พฤศจิกายน 2559 -ปจจุบัน อุปนายกสมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย 
6 ตุลาคม 2560 – ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคม ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ 
27 มิถุนายน 2560 – ปจจุบัน คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการกรุงเทพมหานคร สภา

หอการคาแหงประเทศไทย 
26 กุมภาพันธ 2561 – 
ปจจุบัน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายเพ่ือใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) ศูนยขอมูล (Data Center) และคลาวดคอมพิวต้ิง (Cloud Computing) 
กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

1 พฤษภาคม 2561– ปจจุบัน นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

27 กรกฎาคม 2561 – ปจจุบัน คณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) ธนาคารแหงประเทศไทย 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 21 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายวิทวัส 
สวัสดิ์-ชูโต 
 
• ประธาน
เจาหนาที่
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม ปตท.  
(ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อวันที่ 
16 กันยายน
2561) 
  

57 0.001941 
(ตนเอง 0.001941; 

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)    
    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท Master of Science (Industrial  
    Engineering) The University of Rhode Island, USA 
 

ประวัติการอบรม 
• หลักสูตร Director Certification Program  

 (DCP 146/2011) และ Financial Statements for 
Director (FSD 12/2011) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 27/2561 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน   
(วพน.) รุนที่ 11/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 59 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) 
รุนที่ 5 พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

1 สิงหาคม 2557 –  
31 ธันวาคม 2558 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหาร 
กลยุทธ กลุมธุรกจิปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารความ
รวมมือ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2559 –  
31 ธันวาคม 2559 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารความ
ย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2560 –  
31 ธันวาคม 2560 

รองกรรมการผูจัดการใหญบริหาร 
ความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2561 –  
15 กันยายน 2561 

รองกรรมการผูจัดการใหญนวัตกรรมและ
ดิจิตอล 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

16 กันยายน 2561 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

22 ตุลาคม 61-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

19 กันยายน 61-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท โกลบอล พาวเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2560 -ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น จํากัด 
(ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ต้ังแต 26 ตุลาคม 2561) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

 - 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 22 

 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 

สัดสวนการ
ถือหุน
บริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาวพรรณนลิน 

มหาวงศธิกุล 

 

•  รักษาการประธาน

เจาหนาที่บริหาร

การเงิน 

(ไดรับการแตงต้ัง 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2561) 

54 

 

 

0.001009  

(ตนเอง 

0.001009;  

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

•  ปริญญาโท พาณิชยศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ   
   ตลาดทุน (วตท.) รุนที ่24 
• หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP)   
   มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองคกรภาครัฐ รุนที่ 6 
• หลกัสูตร CMA - Greater Mekong Subregion    
   (CMA - GMS) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)   
   รุนที ่1 
• หลกัสูตร PTT - HBS Leadership Development  
  Program II, Harvard Business School  
• หลกัสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership  
  Program (ELP),  The Wharton School, University  
  of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตร Executive Program for Senior  
  Management (EX - PSM) รุนที ่3 มลูนิธิ 
  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
• หลกัสูตร Executive Development Program   
  (EDP) รุนที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

  2555 – 2557 ผูจัดการฝายกลยุทธและนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

  2557 – 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 1 มกราคม 2559 –  

 30 กันยายน 2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏบิัติงาน 

Secondment ในตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ

ใหญ กลุมการเงินและบัญช ี

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 1 ตุลาคม 2561 - ปจจุบัน รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

1 ตุลาคม 61 -ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

1 มกราคม 2559 – 19 มีนาคม 2560 กรรมการบริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ พีทีวาย จํากัด 

1 มกราคม 2559 – 1 ตุลาคม 2561  กรรมการบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ จํากัด  

29 เมษายน 2559 – 1 ตุลาคม 2561  กรรมการบริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด  

8 พฤษภาคม 2561 – 1 ตุลาคม 2561 กรรมการบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอรย่ี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 23 

 

 

ช่ือ - สกุล 
อายุ 

(ป) 

สัดสวนการ 

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางอรวดี โพธิสาโร 
 
•  รักษาการ 
รองกรรมการ 
ผูจัดการใหญ 
กลยุทธองคกร 
(ไดรับการ   
แตงต้ังเมื่อวัน 
ที่ 1 ตุลาคม 2561) 

57 0.000004  
(ตนเอง 0 ;  

คูสมรส 0.000004) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
• ปริญญาโท M.B.A. (Management Information 

System) The University of Dallas ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

ประวัติการอบรม 
• หลักสูตร Director Certification Program  
    (DCP 253/2018)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Leadership Development Program for  
    Sustainability (LDP) รุนที่ 3 สถาบันพัฒนาผูนําและ  
    การเรียนรูกลุม ปตท. 
• โครงการ Breakthrough Program for Senior  
    Executives, International Leading Business School  
    (IMD), Lausanne, Switzerland 
• หลักสูตร Study Mission to a Nonmember Country  
    on Regional Innovation Strategies and Knowledge  
    Productivity สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ  
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  
    รุนที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ  
    (IRDP) 
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program  
    (EDP) รุนที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management  
    Academy, Harvard Business School, U.S.A 
• หลักสูตรผูบริหารงานดานกฎหมายภาครัฐระดับสูง  
    (บกส.) รุนที ่3 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
  

2556 – 2559       ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลยุทธและ
บริหารการลงทุน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2559 – 2560       ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลยุทธและ
บริหารการลงทุน และทําหนาที่ผูอํานวยการ
โครงการ ExpresSo อีกหนาที่หนึง่ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2560 – 30 กันยายน2561
  

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน 
Secondment บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น 
จํากัด ในตําแหนง กรรมการผูจัดการ   

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 

1 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธ
องคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

22 ตุลาคม 2561- ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2560 –ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 24 

 

 
  

ช่ือ - สกุล 
อายุ 

(ป) 

สัดสวนการ 

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ

ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บรษัิท 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน 

 

• รักษาการ 

รองกรรมการผูจัดการ

ใหญบริหารองคกรและ

ความย่ังยืน  

(ไดรับการแตงต้ังเมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

 

58 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
• เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 
    เนติบัณฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)    

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ประวัติการอบรม 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 

261/2561) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

• หลักสูตร Leadership Development Program III  
(LDP III) ประเทศสิงคโปร 

• หลักสูตร Leadership Development Program II  
    (LDP II) ประเทศจีน 
• หลักสูตร  MDP3: Level 13-14 Business   
     Management ปตท. 
• หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia 

(SIBA) รุนที่ 4/2558 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 

• หลักสูตรนักบริหารกลยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 8/2560 
สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
สัญญา ธรรมศักดิ์ (ป.ป.ช.) 

• หลักสูตร IRDP Leadership and Effective Corporate 
Culture Program 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องคกรภาครัฐ (IRDP) 

 

 

 

2555 – 2557      ผูจัดการฝาย ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ใน
ตําแหนง VP-Finance, Accounting &  Corporate 
Support 

บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จํากัด 

2557 – 2557      ผูจัดการฝาย สังกัดประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2557 – 30 กันยายน
2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 – 
ปจจุบัน  

รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกร
และความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

กันยายน 61-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2561-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด 

2561-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชัน่แนล โซลูชั่นส จํากัด 

2558-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 25 

 

   

    

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 

สัดสวนการ 

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ

ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายกฤษณ  
อ่ิมแสง 

 

• รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ

กํากับดูแล

องคกรและ

กิจการสัมพันธ    

(ไดรับแตงต้ัง 

เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2561)  

 

53 0.000350 
(ตนเอง 0.000350; 

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program   
    (DCP 139/2010) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Leadership Development Program III 
    รุนที่ 2 สําหรับผูบริหารระดับสูง ปตท.      

• หลกัสูตร “ภูมิพลังแผนดิน”  รุนที่ 3 สําหรับผูบริหาร 
    ระดับสูง จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• หลักสูตร “ผูบริหารระดับสูง” รุน 23  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตร “ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน” 
รุน 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 

 

2552 - 2554 ผูจัดการฝายบริหารศักยภาพผูบริหารและบุคลากร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2555 - 2556 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญธุรกิจหลอลื่น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2556 - 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญปฏิบัติการคลัง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2558 – 31 มกราคม 
2559 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 กุมภาพันธ 2559 – 
31 ธันวาคม 2560 

รองกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลและ
ศักยภาพองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2561 –         
30 กันยายน 2561 

รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกรและ
ความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

รองกรรมการผูจัดการใหญกํากับดูแลองคกรและ
กิจการสัมพันธ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

ธันวาคม 2560 -
ปจจุบัน 

กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

กุมภาพันธ 2559 -
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด 

กันยายน 2560 -
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพ่ือสังคม จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

2558 - 2560 รองเลขาธิการ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วาระป 2558 – 2560) 

2560 – ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วาระป 2560 – 2562) 

2559 – ปจจุบัน กรรมการโรงเรียนกําเนิดวิทย 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 26 

 

    

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาวเพียงพนอ   
บุญกล่ํา 
  
• รองกรรมการ 
ผูจัดการใหญ 
สํานักกฎหมาย  
(ไดรับแตงต้ัง 
เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม  2560) 

52 ไมมี 
 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
     (เกียรตินิยมอันดับ 2) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  
     (กฎหมายธุรกิจ) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาโท Master of Law (LL.M.) Columbia  
     University School of Law, New York, USA 
 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 
7/2001), Anti-Corruption : The Practical Guide 
(ACPR 38/2017) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

•  หลักสูตร Milbank@Harvard Corporate Counsel 
Program (วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2561) ณ Harvard Law 
School, Cambridge, Massachusetts ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

•  หลักสูตร นกับริหารยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 9 
ประจําป 2561 สถาบันการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สํานักงาน ป.ป.ช. 

• หลกัสูตร TLCA Executive Development Program  
 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

2552 – 29 กุมภาพันธ 2559 ทนายความหุนสวน
ผูบริหาร 

บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด  

มีนาคม 2559 – มถิุนายน 
2560 

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ 
จํากัด เปลี่ยนชื่อ เมื่อเดือนเมษายน 2560) 

1 กรกฎาคม 2560 –            
30 กันยายน 2560 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
กฎหมายองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

1 ตุลาคม 2560 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูจัดการใหญ  
สํานักกฎหมาย ปตท. 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

4 เมษายน 2560 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี  
จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

กุมภาพันธ 2560 – มกราคม 
2561 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงินและบัญช ีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561  

กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. จํากัด (EMG) 

27 กุมภาพันธ 2561 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 

24 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก 
จํากัด (มหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 27 

 

  

 

ช่ือ - สกุล 
อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายนพดล  ปนสุภา 

 

• รองกรรมการ 

ผูจัดการใหญ 

หนวยธุรกิจ 

กาซธรรมชาติ 

(ไดรับการแตงต้ัง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2558) 

54 0.002255  

(ตนเอง 0.000476) ;  

คูสมรส 0.001779) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP  

146/2011), Financial Statement for Director (FSD 
12/2011)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

•  Leadership Development Program III สถาบัน 
พัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท. (PTT  
Leadership and Learning Institute)  

•  หลักสูตร Breakthrough Program For Senior  
Executives International Leading Business School 
(IMD) Lausanne Switzerland 

•  หลักสูตร Assessor Training Program สํานักงาน 
รางวัลคุณภาพแหงชาติ 

•  หลักสูตร Financial Statement for Directors 
   บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
•  สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption 

International cases and practices, (14 ตุลาคม 2558) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•  หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management  
Academy2015 Japan - USA  

•  G-20Y Summit 2015 France 
•  หลักสูตรผูบริหารกระบวนยุติรรมระดับสูง (บยส.)  

รุนที่ 19 สถาบันขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 
•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 22/2016  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร  

วปอ.) รุนที่ 60 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

2553 – 2555 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญระบบทอจัด

จําหนายกาซธรรมชาติ   

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

2555 – 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกาซธรรมชาติ

สําหรับยานยนต  

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

 

1 ตุลาคม 2557 –  

30 กันยายน 2558   

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 

ปฎิบัติงาน secondment ในตําแหนง

กรรมการผูจัดการใหญ   

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี 

จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 – ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการใหญ 

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

2558-ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2560-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ีจํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

หมายเหตุ : ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment  

                   บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ มีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ              

                   2562 แทนนายสุกฤตย สุรบถโสภณ ที่ลาออกกอนเกษียณอายุ 

   

http://www.pttplc.com/TH/About/Organization/pages/executive.aspx


เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 28 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายวุฒิกร  สติฐิต 

 

•  รักษาการรอง

กรรมการผูจัดการ

ใหญหนวยธุรกิจ

กาซธรรมชาติ 

(ไดรับการแตงต้ัง 

เมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2562)* 

55 

 

 

0.000813 

(ตนเอง  
0.000494 ;  

คูสมรส  
0.000318) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

•  ปริญญาโท Master of Science (Industrial & 
System Engineering), Ohio University, U.S.A. 

•  ปริญญาโท Master of Business Administration 
(การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสูตร  Director Certification Program  

(DCP 158/2012) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Leadership Development Program 3 
(LDP 3) สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม 
ปตท. (PLLI) 

• หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP) 
   รุนที ่9 มลูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกร

ภาครัฐ (IRDP) 
• หลกัสูตร Senior Executive Education Program 

(SIBA) ป 2560 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

• หลกัสูตร ภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหาร
ระดับสูง รุนที่ 4 จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• หลกัสูตร Leadership Development Program 2 
(LDP 2) สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม 
ปตท. (PLLI) 

• หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP) 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2554 

1 กรกฎาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2557 ผูจัดการฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญระบบทอจัด

จําหนายกาซธรรมชาติ หนวยธุรกิจกาซ

ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2562 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและ

ตลาดกาซธรรมชาติ หนวยธุรกิจกาซ

ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 กุมภาพันธ 2562 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ รักษาการ

รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจ

กาซธรรมชาติ   

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

30 มีนาคม 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 

30 มีนาคม 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

- - 

 หมายเหตุ : ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ปตท. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ทดแทน นายนพดล ปนสุภา ที่ไปดํารง

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ เมือ่วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 29 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาวดวงพร
เที่ยงวัฒนธรรม 

 

• รักษาการ 

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
บริหารกลยุทธ
กลุมธุรกจิ
ปโตรเลียม        
ขั้นปลาย 

 (ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561) 

57 0.000270  

(ตนเอง 0.000270; 
คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   

     (วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

•  ปริญญาโท M.ENG. (Engineering) (Chemical  

    Engineering) The University of British Columbia  

•  ปริญญาโท M.M. (Management) (การบริหารธุรกิจ)  

     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

 

 

ประวัติการอบรม 

•  หลักสูตร Director Certification Program  

    (DCP 135/2010) และ Financial Statement for  

    Directors (FSD 8/2010) สมาคมสงเสริมสถาบัน    

    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP)    

    III, PTT Leadership and Learning Institute 
• หลกัสูตร PTT Executive Leadership Program,  

    General Electric, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• หลกัสูตร Enterprise Risk Management Framework,  

    PricewaterhouseCoopers 
• หลกัสูตร Strategic Marketing Management,  

    Standford Graduate School of Business  

 

2554 – 2556 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่  

รองประธานเจาหนาที่บริหาร การจัดหา/

วางแผนธุรกิจและการบริหารจัดการ 

บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํากัด 

2556 – 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนและบริหาร
บริษัทในเครือ 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลุมธุรกิจ
กลุมปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2559 – 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารความ
รวมมือกลุมปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

2560 – 30 กันยายน
2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญบริหาร 
กลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

1 ตุลาคม 2561 -
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

31 มีนาคม 2560 –
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอรย่ี โซลูชั่นส จํากัด 

 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
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ช่ือ - สกุล 
อายุ 

(ป) 

สัดสวนการ 

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ

ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายดิษทัต ปนยารชุน 

 

• รักษาการ 

รองกรรมการ 

ผูจัดการใหญหนวยธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ 

(ไดรับการ แตงต้ัง 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

  

54 ไมมี 

 
ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี Social Science มหาวิทยาลัยศิลปากร 

• ปริญญาโท  Master of Public Administration  

    (Political Science), National University,  

    San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP  

    206/2015) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

    บริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสูตร Leadership Development Program III  

    สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท.  

• หลกัสูตรการซื้อขายน้ํามันลวงหนา The Oxford   

    Princeton ประเทศอังกฤษ 

 

 

2555 – 2558   ผูจัดการฝาย ปฏิบัติงานในตําแหนง 

Managing Director 

บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด (PTTT) 

1 สิงหาคม 2558 –  

31 มกราคม 2559  

ผูจัดการฝาย รักษาการผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญการคาระหวางประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 กุมภาพันธ 2559 –  

30 กันยายน 2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการคา

ระหวางประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 – ปจจุบัน รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

22 ตุลาคม 2561-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกจิการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

1 พฤศจิกายน 2555- ปจจุบัน กรรมการ/ รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด (PTTT) 

(แตงต้ังเปนรักษาการประธานฯ ต้ังแตวันที่ 3 ตุลาคม 2561) 

24 ตุลาคม 2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท  PTT International Trading London Ltd.  

(PTTT LDN) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายวรวัฒน 
พิทยศิริ 

 

• รักษาการ 
รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ
นวัตกรรมและ
ดิจิตอล   
(ไดรับการ
แตงต้ังเมื่อวันที่ 
16 กันยายน 
2561) 

52 ไมมี 

 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)    

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

•  ปริญญาโท M.B.A. (Business Administration)             

     (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ประวัติการอบรม 

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
     ป 2555 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
     (IOD) 
•  หลักสูตร Asia Petrochemical Industry Conference  
     (APIC) รุนที่ 2/2560 Japan Petrochemicals Industry  
     Association  
•  หลักสูตร PTT Group VP Leadership Development   
     Program ปตท. 
•  NIDA-Wharton Executive Leadership Program   
     (Class of 2009), The Wharton School of the  
     University of Pennsylvania, USA 
•  หลักสูตร Senior Executive Program (Class of 2012)  
     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจฬุาลงกรณ 
     มหาวิทยาลัย 
•  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับผูบริหารระดับสูง   

      (ปปร.) รุนที่ 22  สถาบันพระปกเกลา  

1 กรกฎาคม 2558 – 
30 มีนาคม 2559 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment ในตําแหนง President 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด 

31 มีนาคม 2559 – 
30 กันยายน 2559 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สังกัด 
รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารกลยุทธกลุม
ธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2559 –        
15 กันยายน 2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลยุทธกลุม
ธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

16 กันยายน 2561 – 
ปจจุบัน 

รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญนวัตกรรม
และดจิิตอล 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

กันยายน 2561-
ปจจุบัน 

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

พฤษภาคม –  
23 พฤศจิกายน 2561 

กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินลั จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

27 พฤศจิกายน 2560 
- ปจจุบัน 

กรรมการ สมาคมเพ่ือนชุมชน 
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ช่ือ - สกุลช่ือ - สกุล 

อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายพงศธร ทวีสิน 

 

•  ประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ปตท. สํารวจ

และผลิตปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน)  

(ไดรับแตงต้ังเมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 

2561) 

 

    59 0.000060  

(ตนเอง 0.000035 ; 

คูสมรส 0.000025) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum and 

Natural Gas Engineering), The Pennsylvania State 

University, USA 

 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP-19),    

    รุนที่ 19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง 

    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• หลกัสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุนที่ 40/2551,            

    สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

• หลกัสูตร PTT Group EVP Leadership  

    Development บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

• PTT Executive Leadership, General Electric, GE,  

    New York, USA 

• Breakthrough Program for Senior Executive, IMD 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.2556), 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 

2555 – 2557 รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
วิศวกรรมศาสตรและโครงการพัฒนา 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2558  –       
31 ธันวาคม 2558 

รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานเทคโนโลยีและ
พัฒนาความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)        

1 มกราคม 2559 –  
31 ตุลาคม 2560 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมงานโครงการผลิต
และสนับสนุนปฏิบัติการ และ รักษาการรอง
กรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานสนับสนุนปฏิบัติการ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)       

1 พฤศจิกายน 2560 – 
30 กันยายน 2561 

กรรมการผูจัดการใหญ สํารวจและผลติปโตรเลียม 
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญกลุมงาน
บริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองคกร 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต      
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบติังาน 
Secondment ในตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต      
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

1 ตุลาคม 2561 -
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 
  

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
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ช่ือ - สกุล 
อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายสุพัฒนพงษ 
พันธมีเชาว 
 
•  ประธาน 
เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการ 
ผูจัดการใหญ 
บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน)     
(ไดรับแตงต้ัง 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2557) 

59 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
•  หลักสูตร Director Certification Program   
 (DCP 131/2010), Role of Chairman Program  
 (RCP 30/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)   
• Advance Management Program, INSEAD   
    University, France 
• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.)  
    รุนที่ 50 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
     (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนที่ 20 วิทยาลัยปองกัน 
     ราชอาณาจักร 
• หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, UK 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุนที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรการกํากับดูแลกจิการสําหรับกรรมการและ 
    ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ
 มหาชน รุนที่ 12 ป พ.ศ. 2557 สถาบันพัฒนา 
 กรรมการและผูบริหารระดับสูงของภาครัฐ  
 สถาบันพระปกเกลา 
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.)      

 รุนที่ 3/2558 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 23 สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน  
• หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกจิและสรางเครือขาย

นวัตกรรม” : Business Revolution and Innovation 
Network “BRAIN” รุนที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

2552 - 2554 รองกรรมการผูจัดการดานพัฒนาธุรกิจ 
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานกลยุทธองคกร 

บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2554 - 30 กันยายน 
2557 

รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 - 
ปจจุบัน 

รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.  
ปฎิบัติงาน Secondment ในตําแหนงประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 
2557-ปจจุบัน กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง   

บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
2560-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด 

(มหาชน) 
2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 
24 ตุลาคม 2557 –
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited (เดิมชื่อ บริษัท PTT Chemical 
International Private Limited เปลี่ยนเปนชื่อปจจุบัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

พฤศจิกายน 2557 – 
ปจจุบัน 

กรรมการอํานวยการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

พฤศจิกายน 2557 – 
ปจจุบัน 

รองประธานกรรมการมูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรมและมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 

12 พฤษภาคม 2558 – 
ปจจุบัน 

กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบนัวิทยสิริเมธี 

พฤษภาคม 2558 - 
มีนาคม 2561 

กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2559 - 2561  กรรมการสภาอุตสาหกรรม 
6 ธันวาคม 2560 -
ปจจุบัน 

กรรมการโรงเรียนกําเนิดวิทย 

9 มกราคม 2561 -
ปจจุบัน 

อุปนายกสมาคมกีฬาวายน้ําแหงประเทศไทย 

10 กุมภาพันธ 2561 
–ปจจุบัน 

นายกสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
(วาระป พ.ศ. 2561 – 2562) 

26 กุมภาพันธ 2561 - 
ปจจุบัน 

กรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

9 เมษายน 2561 – 
ปจจุบัน 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2561 – 2563) 

  
 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 34 

 

 

ช่ือ - สกุล 
อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายอธิคม 

เติบศิริ 

 

•  ประธาน

เจาหนาที่บริหาร

และกรรมการ

ผูจัดการใหญ   

บริษัท ไทยออยล 

จํากัด (มหาชน) 

(ไดรับแตงต้ัง 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม

2557) 

56 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี 

(วิชาเอกบัญชีตนทุนและการบริหารทางการเงิน)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  

   และการคาระหวางประเทศ (เกียรตินยิมระดับ 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 Program (RCP 41/2017) สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ

การเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุนที่ 5 วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร 

• หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง 

(วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 17 สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน 

• Executive Education Program, Harvard Business 
School Harvard University, USA 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน 

(วพน.) รุนที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• การบรรยาย เร่ือง “Anti – corruption : Leadership 
Role of the Board” 

 

2552 - 2554 รองกรรมการผูจัดการใหญสายแผนธุรกิจองคกร
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญกลุม
ธุรกิจทาเรือและบริหารจัดการทรัพยสิน 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

2554 - 2556 รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน 
Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

2556 - 30 กันยายน 2557 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน 

บริษทั ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน 
Secondment  ในตําแหนงประธานเจาหนาท่ี
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 
2557-ปจจุบัน กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง  

บริษัท ไทยออยล จํากัด  (มหาชน) 
2560-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสียง บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี 

จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 
2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด 
2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล โซลเวนท จํากัด 
2557 -ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด 
2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด 
2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ จํากัด 
2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด 
กิจกรรมพิเศษทีสําคัญ (ในปทีผานมา)   

2555 – ปจจุบัน  กรรมการผูแทนบริษัทฯ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
31 มกราคม 2555-ปจจุบัน กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน 
2556 – ปจจุบัน กรรมการกํากับการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาต ิ
20 พฤศจิกายน 2557 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม และ มูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 
18 พฤษภาคม 2558-ปจจุบัน กรรมการสภา สถาบันวทิยสิริเมธ ี
เมษายน 2560-ปจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2561-ปจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2561 – 2563) 
9 มกราคม 2561 -ปจจุบัน อุปนายก สมาคมวายนํ้าแหงประเทศไทย 
2561- ปจจุบัน ประธานกลุมอุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามันปโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย (วาระป 2561 – 2563) 
2561 – ปจจุบัน คณะทํางานเพื่อพิจารณารายการท่ีอาจเขาขายการเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยโดยออม ตลาดหลักทรัพยแหงประทเศไทย  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 35 

 

 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายสุกฤตย 

สุรบถโสภณ  

 

•  กรรมการ

ผูจัดการใหญ 

บริษัท ไออารพีซี 

จํากัด (มหาชน) 

(ไดรับแตงต้ัง 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2556) 

 

* ลาออกจากการ

เปนผูบริหาร 

ปตท. มีผลวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2562) 

59 

 

0.000070 

(ตนเอง 0.000070 ; 

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)  

    (เกยีรตินิยมอันดับ 2)  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program   

(DCP 132/2010), Audit Committee Program  

(ACP 38/2012), Monitoring the System of Internal 

Control and Risk Management (MIR 12/2012) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP 3/2552) ป 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง”  

สถาบันพระปกเกลา (ปปร. 15)  ป 2555 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 16  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวม

เอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุนที่ 26  

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 
(วพน.6) ป 2558 

• หลักสูตร The Board’s Role in Strategic 
Formulation, Governance Matters, Australia ป 
2558 

2553 - 2556 รองกรรมการผูจัดการใหญ 

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

2556 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฎิบัติงาน  

Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปท่ีผานมา) 

2556-ปจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง  บมจ. ไออารพีซี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปท่ีผานมา) 

2556-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อูเบะเคมิคอลส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นํ้ามัน ไออารพีซี จํากัด 

2557-มิถุนายน2561 ประธาน กรรมการ บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด 

2557-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี เอ แอนด แอล จํากัด 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออารพีซี จํากัด 

2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี โซลูชั่นส จํากัด 

มิถุนายน2561–ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด 

กิจกรรมพิเศษท่ีสําคัญ (ในปท่ีผานมา)   

2554-ปจจุบัน กรรมการ (สาขาวิศวกรรมเคมี) วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
2556-ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม และมูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 
2557-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(วาระป 2557-2561) 
2557-ปจจุบัน กรรมการ สถาบันนํ้าเพื่อความย่ังยืน (วาระป 2557-2561) 
2557-ปจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2557- ปจจุบัน)  
2557-ปจจุบัน ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ สถาบันพลาสติก (เร่ิม ก.ย. 2557) 
2558-ปจจุบัน กรรมการ สภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี (ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สกอ. 

697/2558) 
2559-ปจจุบัน กรรมการ สายงานสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2559-ปจจุบัน กรรมการ สถาบันสิ่งแวดลอมอตุสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2559-2561) 

2558-ปจจุบัน ท่ีปรึกษา สมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ (เร่ิม ส.ค. 2558) 

2559-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (ประชารัฐ - กลุมการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ) 

2560-ปจจุบัน ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (เร่ิม มี.ค. 2560) 
2561-ปจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2561-2563) 

2561 – ปจจุบัน ประธาน คลัสเตอรปโตรเคมี (กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ปโตรเคมี พลาสติก และเคมี) 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระป 2561-2563) 

2561-ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2561-ปจจุบัน ท่ีปรึกษา สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2561-ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันวิจยัพัฒนาและนวัตกรรมเพือ่อุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2561-ปจจุบัน คณะทํางานประสานการลงทุนในเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิศษภาคตะวะนออก (EEC) กลุมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหารและไบโออีโคโนมี่  
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาวจิราพร  
ขาวสวัสดิ์ 

   

• รักษาการแทน 
ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
และกรรมการ
ผูจัดการใหญ 

บริษัท ปตท. 
น้ํามันและการคา
ปลีก จํากัด 
(มหาชน) 

 (ไดรับแตงต้ัง
เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2561) 

56 ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การบัญชี) 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  

    (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) (การตนทุน) 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม 

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP   

     180/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

     ไทย (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  

•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน    

    (วตท.) รุนที่ 26/2561 

•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน  

    (วพน.) รุนที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2549 – 2555 ผูจัดการฝายบัญชีบริหาร บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

2555 – 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน หนวยธุรกิจ
น้ํามัน 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

2559 – 30 กันยายน

2560 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจดัการ 

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลกี 

จํากัด 

1 ตุลาคม 2560 –          

30 มิถุนายน 2561 

รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 

1 กรกฎาคม 2561 – 

ปจจุบัน 

รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบติังาน 
Secondment ในตําแหนง รักษาการแทน ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก 

จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

14 กุมภาพันธ -  

20 สิงหาคม 2561 

กรรมการ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด 

2561-ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
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ช่ือ - สกุล 
อายุ 
(ป) 

สัดสวนการถือหุน
บริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายชวลิต                 
ทิพพาวนิช 

 
•  ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร  
ซินเนอรย่ี จํากัด 
(มหาชน)  
(ไดรับแตงต้ังเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561) 
 
 

56 
 
 
 
 
 

0.000035  
(ตนเอง 0.000035; 

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
     (วิศวกรรมไฟฟาโทรคมนาคม) (เกียรตินิยมอันดับ    
     2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
     (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ) สถาบัน  
     เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสูตร Director Certification Program  
   (DCP 152/2011) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  
• หลกัสูตร Company Management Program 
• หลกัสูตรเกณฑรางวัลคุณภาพสําหรับผูบริหาร        

(The Great Manager) 
• หลกัสูตร GE Energy Customer Executive 

Leadership Program (GE : PTT Executive 
Leadership) สถาบัน GE Global    

  Learning Crotonville Leadership ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตร Advance Management Program (AMP 

187) สถาบัน Harvard Business School, Executive 
Education ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• หลกัสูตร Leadership Development Program III  

รุนที่ 2 สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรู (PTT 
Leadership and Learning Institute) 
• หลกัสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบรอย

ของสังคมภาครัฐรวมเอกชน (บรอ.) รุนที่ 5 
• หลกัสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน 

(วพน.) รุนที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2556 – 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ พัฒนาธุรกิจ
และบริหารโครงการ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) 

2558 – 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ประจํารอง
กรรมการผูจัดการใหญบริหารกลยุทธ           
กลุมธุรกจิปโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 
Secondment ตําแหนง President 

บริษัท HMC Polymers Co., Ltd                     
(JV with LyondellBasell) 

2560 – 30 กันยายน 
2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน 
Secondment ในตําแหนง รองกรรมการ
ผูจัดการใหญดานบริหารศักยภาพองคกร 

บริษัท ไทยออยล  จํากัด (มหาชน)   

1 ตุลาคม 2561 – 
ปจจุบัน 
 

รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด 
(มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

1 ตุลาคม 2561-
ปจจุบัน 

กรรมการ /เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

6 พฤศจิกายน 2561 
– ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด 

7 มกราคม 2562 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
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ณ 31 ธันวาคม 2561 สําหรับ 56-1 ป 2561 

หนาที่ 38 

 

   

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาวดวงกมล 
เศรษฐธนัง 

   

• รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ 
ประจํา ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
การเงิน
ปฏิบัติงาน 
Secondment 
บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิ
คอล จํากัด 
(มหาชน)  

ในตําแหนง  
รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ  
สายงานการเงิน
และบัญช ี 
(ไดรับแตงต้ัง
เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2561) 

59 0.000280 

(ตนเอง 0.000280; 
คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม 

     อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

     คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการอบรม 

•  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
     รุน 155/2555  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

     บริษัทไทย (IOD) 

•  โครงการ GE : PTT Executive Program สถาบัน GE    

     CROTONVILLE, U.S.A. 

•  โครงการอบรมผูบริหารระดับสูง หลักสูตร  

     Leadership Development Program III (LDP III)  

    สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรู กลุม ปตท. 

•  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนที่ 26 สถาบัน 

     วิทยาการตลาดทุน 

ธันวาคม 2550 – 
กันยายน 2553 

ผูจัดการฝายแผนกลยุทธองคกร  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2553 – 
มกราคม 2554 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน) 

กุมภาพันธ 2554 – 
ตุลาคม 2554 

รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2554 –  
1 พฤศจิกายน 2558 

รองกรรมการผูจัดการใหญ สายบัญชีและการเงิน  บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2558  
– 30 พฤศจิกายน 
2561 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง รอง
กรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญช ี

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

1 ธันวาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง รอง
กรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและบัญช ี

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 
17 กุมภาพันธ 2559 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ และ ประธานกรรมการที่ปรึกษาดานธุรกิจ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

18 มกราคม 2559 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited (เดิมชือ บริษัท PTT Chemical 
International Private Limited เปลี่ยนเปนชื่อปจจุบัน เมือ่วันที่ 22 ตุลาคม 2561) 

18 มกราคม 2559 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation 

18 มกราคม 2559 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท PTTGC America LLC 

2 มีนาคม 2559 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd 

2 มีนาคม 2559 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn Bhd 

19 เมษายน 2559 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 

2 มิถุนายน 2560 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท จีซี ออกซิเรน จํากัด 

2 มิถุนายน 2560 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บริษัท จีซี โพลอีอลส จํากัด 

2 มีนาคม 2561 – 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ศูนยบริหารเงิน จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายสัมฤทธิ์ 

สําเนียง  

 

• ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ  

กลยุทธและ

บริหารการเงิน

องคกร  

(ไดรับแตงต้ังเมื่อ

วันที่ 1 มกราคม 

2559) 

 54 

 

 

 

 

 

0.000245 

(ตนเอง 

0.000245;              

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา  

•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 

     บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ประวัติการอบรม 

•  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 

 180/2013) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 (IOD) 

• หลักสุตร Senior Executive Program ( SEP-25) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จฬุาลงกรณ

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 รุนที่ 21  

(Finex 21) 

• หลักสูตร  Leadership Development Program  

• (LDP 3) 

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดับสูง 

(บงส) รุนที่ 5 

 2554 – 2557 ผูจัดการฝายการเงินบริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 2557 – 31 ธันวาคม 2558 ผูจัดการฝายกลยุทธและนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2559 –  

31 ธันวาคม 2561   

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธและ

บริหารการเงินองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

2559 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte.LTD  

2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด 

11 พฤษภาคม 2561 –  

6 พฤศจิกายน 2561 

ประธานกรรมการบริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

 

*วันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป ดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ประจําประธานเจาหนาที่บริหาร

การเงิน ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากดั (มหาชน) ในตําแหนง รอง

กรรมการผูจัดการใหญกลุมงานการเงินและบัญช ี



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
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หนาที่ 40 

 

 

        

ช่ือ - สกุล 
อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ
ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายยงยศ ครองพาณิชย 

 

• ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ  

กลยุทธและบริหาร

การเงินองคกร  

(ไดรับแตงต้ังเมื่อวันที่ 

1 มกราคม 2562) 

59 

 

 

 

 

 

ไมมี ไมมี คุณวุฒิการศึกษา  

•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

•  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

ประวัติการอบรม 

•  N/A 

2554 – 2556 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชี บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

2556 –  มถิุนายน 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน
และกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

กุมภาพันธ 2557 – 
กันยายน 2558 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน 
และรักษาการในตําแหนงผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญสายงานบัญชี 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

2558 – 2561 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

2561 – 31 ธันวาคม 2561 รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการเงิน
และการบัญช ี

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2562 – ปจจุบัน   รองกรรมการผูจัดการใหญกลุมงานการเงิน
และการบัญชี บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน 
Secondment ในตําแหนง ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญกลยุทธและบริหารการเงนิองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

  

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท                  
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หนาที่ 41 

 

  

   

ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 

สัดสวนการ

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ

ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาว 

วิไลวรรณ 

กาญจนกันติ  

 

• ผูชวย

กรรมการ 

ผูจัดการใหญ  

นโยบายการเงิน

และบัญชีองคกร

(ไดรับแตงต้ังเมื่อ     

1 พฤศจิกายน

2559) 

 52 

 

 

 

 

 

0.000130 

(ตนเอง 

0.000130 ;  

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)  

    จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี 

    สารสนเทศทางธุรกิจ) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)            

    รุนที่ 234/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย   

    (IOD) 

• หลกัสูตร Leadership Development Program II LDP,  

    Harvard Business School 

• หลกัสูตร TLCA Executive Development Program  

    ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• หลกัสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8 มูลนิธ ิ

   สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (EDP-MOF  

   2012) 

• หลกัสูตร Modern Banking Executive Development  

    Program (MOBEX 25) 

• หลกัสูตร Advanced Management Program 3  

    (AMP 3) 

1 มกราคม 2555 – 31 สงิหาคม 2557 ผูจัดการฝายนโยบายและระบบบัญชี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 1 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2559 ผูจัดการฝายบัญชีบริหาร      บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 1 มิถุนายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559 ผูจัดการฝายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2559 – ปจจุบัน   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

นโยบายการเงินและบัญชีองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

24 เมษายน 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

25 กุมภาพันธ 2559 – 25 เมษายน 2561 บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด* 

1 กุมภาพันธ 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท PTT Green Energy Pte. Ltd. 

25 เมษายน 2561 – ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

  

*หมายเหตุ : บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลกี จํากัด เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ปตท. น้าํมันและการคาปลีก จํากัด   

                   เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560  
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ช่ือ - สกุล อายุ (ป) 

สัดสวนการ

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ

ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายเชียรวิทย 

อุดมวัฒนวงศ  

 

• ผูชวย

กรรมการ

ผูจัดการใหญ

ศูนยบริการงาน

บัญชี  

(ไดรับแตงต้ัง 

เมื่อวันที่  1 

ตุลาคม 2559) 

 58 

 

 

 

 

 

0.000053 

(ตนเอง 

0.000053;  

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 

•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

•  ปริญญาโท Master of Business Administration  

      (M.B.A.) (General Management)  

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

ประวัติการอบรม  

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 

 154) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) 

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• PTT-HBS Leadership Development Program 

(Harvard Business School) 

• หลักสูตร Leadership Development Program II ปตท. 

 

 2548-2557 ผูจัดการฝาย ปตท. ปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูจัดการฝายการเงินและธุรการ บริษัท 
ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 

 1 ตุลาคม 2557 –  
31 พฤษภาคม 2559 

ผูจัดการฝายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 มิถุนายน 2559 – 30 กันยายน 
2559 

ผูจัดการฝาย สังกัด ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญศูนยบริการงานบัญชี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2559 – ปจจุบัน   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ศูนยบริการ
งานบัญช ี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

26 เมษายน 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี  รีซอรสเซส จํากัด 

6 พฤศจิกายน 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด    
(ดํารงตําแหนงประธานฯ 12 พฤศจกิายน 2561)  

12 ธันวาคม 2561-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด  

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   
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ช่ือ - สกุล 
อายุ 

(ป) 

สัดสวนการ

ถือหุนบริษัท  

(รอยละ) 

ความสัมพันธ

ของครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางวันทนีย จารึก 

 

• เลขานุการบริษัท   

(ไดรับแตงต้ังเมื่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 

2556) 

 

• ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ

เลขานุการบริษัท 

และองคกรสัมพันธ 

(ไดรับแตงต้ัง 

เมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2561) 

58 0.000430 

(ตนเอง 

0.000430 ;  

คูสมรส 0) 

ไมมี คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (ภาษาเยอรมัน) 
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 (Master of Business Administration)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
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) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

• หลกัสูตร TLCA : Executive Development  
Program (EDP 7) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

•  หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus 
ประเทศฟลิปปนส (2013) 

•  หลักสูตร Leadership Development Program ของ
สถาบัน Centre for Creative Leadership (ประเทศ
สิงคโปร) (2015) 

• หลกัสูตร Professional Exchange Program  
    จัดโดย The HONG KONG Institute of Chartered 

Secretaries ประเทศฮองกง (2016) • หลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
     เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน สําหรับนักบริหาร 
     ระดับสงู รุนที ่5 สถาบันสงเสริมการ 
     บริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.    (ก.พ.ร. 1 รุนที่ 5) (กุมภาพันธ – กันยายน 2561)   
•  หลักสูตร Advanced Management Program  

(มีนาคม 2561) 
•  Leadership Development Program (LDP) 2 รุนที ่3 

(เมษายน – กันยายน 2561) 

 2549-2556 หัวหนาทีม สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 2556 – 30 กันยายน 2561 ผูจัดการฝาย สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1– 31 ตุลาคม 2561 ผูจัดการฝาย รักษาการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญเลขานุการบริษัท และองคกร
สัมพันธ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2561-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเลขานุการ
บริษัท และองคกรสัมพันธ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปที่ผานมา) 

  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด/องคกรอ่ืนๆ (ในปที่ผานมา) 

  

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปที่ผานมา)   

2556-ปจจุบัน ประธานกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (ดํารงตําแหนงประธานฯ ต้ังแต พ.ค. 2561) 

2559-2560 กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเกาเตรียมอุดมศึกษารุน 38 
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บรษิทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) PTT X / / / / / / / / / / / / *0
/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

ธูรกจิสาํรวจ 
และผลติ

ปิโตรเลียม
บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) PTTEP / / */

บรษิทั ปตท. จาํหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิจาํกดั PTTNGD

บรษิทั พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั PTTLNG x

บรษิทั พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จาํกดั PTTGL x

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE /

บรษิทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี� รีซอร์สเซส จาํกดั PTTER x

บรษิทั ปตท.โกลบอล แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั PTTGM x

ธุรกจินํ�ามนั บรษิทั ปตท. นํ�ามนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) PTTOR x / *0
/ /

บรษิทั พีทีที แทงค ์เทอร์มนิลั จาํกดั PTT TANK x

บรษิทั พีทีที โกลบอล เคมคิอล  จาํกดั (มหาชน) PTTGC / / / / *0
/

บรษิทั ไทยออยล์ จาํกดั (มหาชน) TOP / / / / *0
/

บรษิทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) IRPC x / / / 0/

PTT International Trading Pte. Ltd. PTTT / /

PTT International Trading London Limited PTTT LDN x

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC x

บรษิทั บซิเินส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั BSA x

บรษิทั พีทีที ดจิติอล โซลูช ั�น จาํกดั PTT DIGITAL x /

บรษิทั ปตท. ศูนย์บรหิารเงนิ จาํกดั PTT TCC x

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) GPSC / / / / *0
/

บรษิทั เอนเนอร์ยี� คอมเพล็กซ์ จาํกดั EnCo / x

บรษิทั ไทยออยล์เพาเวอร์ จาํกดั TP x

บรษิทั พีทีที เอนเนอร์ยี� โซลูช ั�นส์ จาํกดั PTTES / x

บรษิทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั TTM(T)

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

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

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

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) TIP /

บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิเพื�อสงัคม จาํกดั SPSE X

บรษิทั ผลติไฟฟ้าและนํ�าเย็น จาํกดั DCAP

บรษิทั บาเนีย (ประเทศไทย) จาํกดั   Baania 

บรษิทั เอชจี โรโบตกิส์ จาํกดั HG Robotics

หมายเหตุ

                            **นายธรรมยศ ศรชี่วย ลาออกมีผลวนัที� 1 มกราคม 2562

รายชื�อผู้บรหิารตามนิยาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นบัต่อจากประธานเจา้หน้าที�บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ ่จะได้แก่   นายวริตัน์  เอื�อนฤมติ ,  นายอรรถพล ฤกษ์พบิูลย์, นายวทิวสั สวสัดิ �-ชูโต  และนางสาวพรรณนลนิ  มหาวงศ์ธกิุล
*บรษิทัมีการจดัประเภทบรษิทัในเครอืใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 10 เรื�องงบการเงนิรวม ซึ�งมีผลบงัคบัใช้ต ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558

ธุรกจิ
เทคโนโลยีและ

วศิวกรรม

ธุรกจิกา๊ซ

ธุรกจิลงทุน
ต่างประเทศ

ธุรกจิ
ปิโตรเคมีและ

การกล ั�น

ธุรกจิการ
คา้ระหวา่ง
ประเทศ

ธุรกจิอื�นๆ

:  สญัลกัษณ์          X = ประธานกรรมการ             = รองประธาน         * = ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร         O  = กรรมการผู้จดัการใหญ ่         /  = กรรมการ          //  =  ผู้บรหิาร

ธุรกจิ
เทคโนโลยีและ

วศิวกรรม

การรว่มคา้, 
บรษิทัรว่ม 
และบรษิทั

ที�เกี�ยวข้องกนั

ธุรกจิกา๊ซ

ธุรกจินํ�ามนั

ธุรกจิอื�นๆ

การดาํรงตาํแหนง่ของผูบ้รหิาร  และผูม้อีํานาจควบคมุในบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน)
บรษิทัยอ่ย การรว่มคา้ บรษิทัรว่ม และบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง  ประจําปี 2561

เอกสารแนบ 2: รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย

                                                           รายชื่อผูบริหารฯ 

                                                     (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

                                                

                   รายชื่อบริษัท*

                (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บรษิทัย่อย 



 
   

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธ.ค. 61  

ช่ือ – สกุล อายุ (ป) คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

เวลา ตําแหนง หนวยงาน/ บริษัท 

นายชลัช บุญหลาย 

 ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ สํานัก

ตรวจสอบภายใน ปตท. 

58 คุณวุฒิการศึกษา 

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 

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 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลักสูตร Finance for Senior Executives สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร 

 

2555 - 2556 ผูจัดการฝายกลยุทธและพัฒนา

คุณภาพการตรวจสอบภายใน  

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2556 – 2557 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

2557 – 2560 รักษาการกรรมการผูจัดการ  บริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย 

จํากัด 

2560 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 

 

 



เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 
 

 

“ ไมมเีอกสารแนบ 4 ” 



เอกสารแนบ 5 : อ่ืน ๆ 

 
 

 

“ ไมมเีอกสารแนบ 5 ” 


	00_สารบัญ Final clean
	1.ประกอบธุรกิจ
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ_Final clean version_ok
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ Final clean ok
	2.1  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
	2.1.1 ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
	การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
	2.1.2.3 ธุรกิจท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
	2.1.2.4 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
	2.1.2.5 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  (Transmission Pipeline)
	2.1.3.1 บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD)
	* ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล Unaudited
	2.1.3.2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. (TTM (M))
	กลุ่มธุรกิจต่างประเทศดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศมีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ซึ่งประกอบด้วยร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน และร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด...
	(2)   การจัดหา
	PTTOR จะจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำหรับธุรกิจน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพิจารณาจัดหาจากโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเป็นหลัก ตามผลิตภัณฑ์ที่แต่ละโรงกลั่นผลิตได้ตรงกับความต้องการของ PTTOR ด้วยสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสมและต้...
	(3)   การจัดจำหน่าย
	PTTOR ดำเนินจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ และดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้า...
	โดยมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ดังนี้
	- ตลาดค้าปลีก จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้บริโภค ทั้งการจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมัน มีการปรับรูปแบบการบริการของสถานีบริการน้ำมันจากแนวคิด PTT Life Station ก้าวสู่ Living Community ศูนย์กลางของชุมชน ที่เต็มไปด้วยความผูกพันกับการใช้ชีวิตของทุกคน ...
	- ตลาดพาณิชย์ จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน เรือขนส่ง เรือประมง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 และมาตรา 10 ตามพระราชบัญ...
	- นอกจากนี้หน่วยธุรกิจน้ำมันยังเป็นผู้ค้าปลีกที่ดำเนินการร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย และเครือข่ายร้านค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการภายในเครือข่ายของบริษัทฯ และยังมีการจำหน่ายที...
	(4)   การบริหาร

	1) น้ำมันดิบ (Crude oil)

	ปริมาณการจัดหาน้ำมันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท.
	2)   ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์น้ำมันสำเร็จรูป  (Oil Refined Product)
	3)   ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และตัวทำละลาย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent)
	4)   ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์อื่นๆ
	1)  การบริหารความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk Management)

	2.2.2.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)
	* ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล Unaudited
	2.2.2.6 PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN)
	2.2.3.1  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  (GC)
	(1) การจัดหาวัตถุดิบ
	(2) การจัดจำหน่าย
	(3)  การบริหาร

	2.2.3.2 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP)
	(1) การผลิต
	(3)  การบริหาร
	(5) การขยายและพัฒนาโครงการต่าง ๆ
	(1) การผลิต
	(2) การจัดหาวัตถุดิบ

	2.2.3.4 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank)
	* ข้อมูลปี 2561  เป็นข้อมูล Unaudited


	ปี 2561
	ปี 2560
	ปี 2559
	งบการเงิน
	ปี 2561
	ปี 2560
	ปี 2559
	งบการเงิน
	2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
	2.3.4.1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC)
	บริษัทดำเนินธุรกิจในการให้บริการทางเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต่างๆให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้าภายนอก ได้แก่  ด้านการจัดการพลังงาน  ด้านการพัฒนาโครงการ  ด้านการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต  และก...
	คณะกรรมการ  PTTES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 5 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. จำนวน 2 คน และ ปตท. ได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย
	(3) การเงิน
	ผลการดำเนินงานของ PTTES ในปี 2559 - 2561 เป็นดังนี้

	2.5  ภาวะอุตสาหกรรม
	2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจสำรวจและผลิตและก๊าซธรรมชาติ
	2.5.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

	2.5.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
	2.5.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลังงาน
	2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำมัน
	2.5.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน
	2.5.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายน้ำมัน

	โครงสร้างราคาน้ำมัน
	2.5.3    ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
	2.5.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
	2.5.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย

	2.5.4 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม
	2.5.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย

	2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	2.6.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
	2.6.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

	หน่วย : พันตันต่อปี
	2.7.1     งานวิจัยและพัฒนาที่สำคัญของ สนว.
	2.7.1.1    วิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม
	ความต้องการก๊าซธรรมชาติภายในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้พลังงานที่มากขึ้นในทุกภาคส่วน การจัดหาและขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งจากแหล่งผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศจึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของ ปตท. และท่อส่งก๊าซเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง สนว. จึง...
	2.7.1.3    วิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงทางเลือก
	2.7.1.5    วิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
	2.7.1.6    งานวิจัยรองรับธุรกิจในอนาคต
	2.7.1.7    แผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
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