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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่1 

ส่วนที่ 1. การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมา 

กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2521 ตำมพระรำชบัญญัติกำรปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2521 เพื่อด ำเนินธุรกิจหลักด้ำนปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้สภำวะ
กำรแข่งขันที่สูงขึ้น รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในกิจกำรพลังงำน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อ
วันที่ 21 สิงหำคม 2544 เห็นชอบแผนกำรจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับกำรแปรรูปกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวันที่ 25 
กันยำยน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในกำรแปลงสภำพกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดภำยใต้
พระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 โดยจัดตั้ง บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงแปลงทุนของกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
เป็นทุนเรือนหุ้น โดยให้ภำครัฐคงสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ปตท. ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 และให้ ปตท. คงสถำนะเป็นบริษัทน้ ำมัน
แห่งชำติ ต่อมำภำยหลังเมื่อมีกำรปรับโครงสร้ำงส่วนรำชกำร  ปตท. จึงมำอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำน 

เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้แปลงสภำพเป็นบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ภำยใต้
พระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจฯ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,000 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว /1 ต่อมำได้เสนอขำยหุ้นต่อประชำชนและนักลงทุนสถำบัน
และน ำหุ้นจดทะเบียนซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2544 โดยยังคงมีกระทรวงกำรคลังเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ คงสภำพรัฐวิสำหกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำนมำจนถึงปัจจุบัน (อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 
2561 ปตท. เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ จำกเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท ท ำให้ปัจจุบันมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 28,562.9 
ล้ำนหุ้น และทุนจดทะเบียนจ ำนวน 28,562.9 ล้ำนบำท) ทั้งนี้ นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งดังกล่ำว ปตท. ได้รับโอนกิจกำร สิทธิ หนี้ 
ควำมรับผิด สินทรัพย์ และพนักงำนทั้งหมดจำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อให้ ปตท. สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพ และอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจฯ ได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และ
ประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) พ.ศ.2544 ให้คงอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตำมที่กำรปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทยมีอยู่ตำมพระรำชบัญญัติกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งนี้ โดยก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์
ดังกล่ำว ส้ินสุดลงเมื่อ ปตท. ส้ินสภำพกำรเป็นรัฐวิสำหกิจ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธี งบประมำณ รวมทั้งได้มีกำรตรำพระรำช
กฤษฎีกำก ำหนดเงื่อนเวลำยกเลิกกฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 เพื่อให้กฎหมำยจัดตั้งกำรปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทยเป็นอันยกเลิกไป และต่อมำเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2550 ได้มีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ 
และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยเนื้อหำสำระส ำคัญของพระรำช
กฤษฎีกำฯ ดังกล่ำว เป็นกำรงดหรือจ ำกัดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์บำงประกำรที่ ปตท. ได้รับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท. เช่น กำรส ำรวจและประกำศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียม
ทำงท่อ กำรวำงระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  ไปใต้  เหนือ  หรือข้ำมที่ดินของบุคคลใด  ๆ ฯลฯ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมกำรก ำกับกำรใช้อ ำนำจของบริษัท  

ต่อมำเมื่อพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2550  ปตท. ใน
ฐำนะผู้ประกอบกิจกำรพลังงำน จึงถูกก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน โดยเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจัดหำ
และค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนุญำตกำรค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  และกิจกำรไฟฟ้ำ 

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

สภำพและกำรจัดตั้งบริษัทมำบังคับใช้ 
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ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่2 

ประกอบด้วย กิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองและขนอม และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองตำมสถำนี
ควบคุมก๊ำซธรรมชำต ิ    

1.1 กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  
ปตท. ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จะเป็นบริษัทพลังงำนไทยข้ำมชำติช้ันน ำ โดยมีพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงสมดุล ซ่ึงครอบคลุม ประเทศ สังคมชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และพนักงำน รวมถึงส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร 
SPIRIT : Synergy สร้ ำงพลั งร่ วม , Performance Excellence ร่วมมุ่ ง สู่ ค วำม เป็ น เลิ ศ , Innovation ร่วมสร้ ำงน วัตกรรม , 
Responsibility for Society  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม, Integrity & Ethics ร่วมสร้ำงควำมดี, Trust & respect ร่วมสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ควบคู่ไปกับกำรน ำเทคโนโลยีดิจิตอลมำปรับใช้ในกำรท ำงำน (SPIRIT+ Digitalization) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ ปตท. มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่วำงไว้ 

ปตท. ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นหนึ่งในกลไกในกำรขับเคลื่อนประเทศและเป็นองค์กรแห่งควำม
ภำคภูมิใจเน้นควำมโปร่งใสสู่ควำมยั่งยืน โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรรักษำกำรได้รับรำงวัลองค์กรโปร่งใสโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ติดอันดับบริษัทช้ันน ำ (Top Quartile Performance) และเป็น
บริษัทที่ติดอันดับในดัชนีวัดผลกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในดำวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Index – DJSI)  โดยวำงกลยุทธ์
และแผนกำรด ำเนินงำนที่พร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ สร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐำนรำก มุ่งรักษำส่ิงแวดล้อม เพื่อกำรเติบโตไปพร้อมกันทุกภำคส่วน ตำมกรอบกำรสร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืนของทุกภำคส่วนอย่ำงสมดุล 3 ด้ำนคือ People, Planet และ Prosperity  

1. ด้าน People กำรท ำธุรกิจควบคู่กับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน และสังคมอย่ำงมีส่วนร่วม มุ่งมั่นเพื่อเป็น
องค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจของคนไทย โดยกำรพัฒนำคุณภำพให้กับคน ชุมชน สังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจชองชำติในระดับ
ฐำนรำก เพื่อสร้ำงเศรษฐกิจที่ดี และสร้ำงชีวิตที่มีคุณภำพแก่คนในสังคม  

2. ด้าน Planet มุ่งผลักดันกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมในทุกมิติของกระบวนกำรท ำงำนและกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ โดย ปตท. ได้ตั้งเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกร้อยละ 20 เปรียบเทียบกำรด ำเนินธุรกิจปกติ
ภำยในปี 2573 และน ำแนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มำด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ และกำรส่งเสริมให้สังคมน ำแนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียนมำปรับใช้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน  

3. ด้าน Prosperity กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร ด ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่ำงบูรณำกำร เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่องตำมกลยุทธ์ 3D โดยมุ่งเน้นต่อยอดกำรด ำเนินงำนจำกปีที่ผ่ำนมำ
ให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้นดังนี้ Do Now กำรเพิ่มศักยภำพขององค์กรโดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน ด้วยกำรปรับโครงสร้ำงของ
บริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกลยุทธ์และทิศทำงกำรลงทุน และเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนนอกเหนือจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร Decide Now กำรขยำยกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมุ่ง
ผลักดันให้เกิดกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง และ Design Now กำรแสวงหำโอกำสและพัฒนำธุรกิจใหม่ เพื่อสร้ำงกำรเติบโตในระยะ
ยำว 

ปตท. เช่ือมั่นใน “ควำมดี” และ “หลักกำรที่ดี” โดยพร้อมที่จะ “ตั้งใจท ำงำนอย่ำงเต็มที่” ตำมหลักธรรมำภิบำลที่
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่ำงสมดุล 
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1.2  พัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

ปี 2560 
กุมภำพันธ์        PTT:     เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท แอ๊ดวานซ์ 

อะ  โกร เอเซีย  จ ากัด  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 โครงการเมียนมา MD-7 ได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำในกำรโอน   
สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 ให้ Total E&P Myanmar (TOTAL) เข้ำเป็นผู้ร่วมทุนในโครงกำร ซ่ึงเป็น
กำรช่วยกระจำยควำมเสี่ยงและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่โครงกำร เป็นผลให้บริษัท ปตท. สผ. มีสัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 50 และเป็นผู้ด ำเนินกำร 

มีนำคม PTT:      เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2560  ปตท. เข้ำร่วมท ำ Inter-Company Borrowing and Lending  (ICBL) กับ     
บริษัทโกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“GPSC”) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพ
คล่องและควำมร่วมมือทำงกำรเงินในกลุ่ม ปตท. 

 PTT:      เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้ให้กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน แก่โครงกำรลงทุนของ ปตท. โดยยกเว้นอำกรน ำเข้ำ ส ำหรับ โครงการขยายอายุท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบก เส้นที่ 1 ส่วนที่มีกำรวำงท่อส่งก๊ำซฯใหม่ ในพื้นที่ระยอง ชลบุรี และสระบุรี ท ำให้เงิน
ลงทุนของโครงกำรลดลง ต้นทุนค่ำเช้ือเพลิงลดลง ส่งผลให้ค่ำไฟฟ้ำที่เรียกเก็บจำกประชำชนลดลง 

 PTT:      เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560 ที่ประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รี
ซอร์สเซส จ ากัด (PTTER)  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของปตท. มีมติให้ PTTER เพิ่มทุนให้ PTT International 
Holdings Limited (PTTIH) ในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 310.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ PTT Mining 
Limited (PTTML) ในวงเงินงบประมำณไม่เกิน 103.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯและให้ PTTML เงินเพิ่มทุน
ช ำระคืนดอกเบี้ยค้ำงช ำระทั้งหมด และเงินต้นบำงส่วนแก่ PTTER และอนุมัติให้ PTTER น ำเงินที่ได้รับ
ช ำระคืนเงินกู้ยืมจำก PTTML ช ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยคงค้ำงแก่ ปตท. นอกจำกนี้ ยังอนุมัติให้ 
PTTER ขำยธุรกิจถ่ำนหินให้กับบริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTT PMMA) ซ่ึงต่อมำได้ด ำเนินกำร
เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด (PTTGM)  

เมษำยน PTT:      เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560  ปตท. ได้รำยงำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องผลกำรรับซื้อคืนหุ้นกู้
สกุลเหรียญสหรัฐฯของ ปตท. ที่ออกและเสนอขำยให้กับผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ ได้แก่รุ่น  PTTF358A 
และรุ่น PTTF42OA โดยมีมูลค่ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 81.15 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลให้หุ้นกู้รุ่นดังกล่ำว
มีจ ำนวนเงินต้นคงเหลือรวมกันทั้งสิ้น 868.85 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ   

 PTT:      เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560  ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) ร่วมกับ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) และองค์กรสนับสนุน 50 หน่วยงำน 

 PTT:       เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 PT Jembayan Muarabara ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGM ได้ด าเนินการเพิ่ม
ทุนจ านวน 7,500 ล้านอินโดนีเซียรูเปีย ตามกฎหมายของกระทรวงคมนาคม ส าหรับบริษัทที่ถือครอง
ใบอนุญาตท่าเรือในประเทศอินโดนีเซีย  

 PTT:       เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  PTTER เพิม่ทุนให้ PTTIH และ PTTML   จ านวน 402 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
 PTT:       เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ปตท.ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่ง บงกชเหนือ แก้ไขเพิ่มเติม   

ฉบับที่ 9 เพื่อให้ผู้ผลิตฯ รักษำก ำลังกำรผลิตต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวำคม 2562 
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 PTT:      เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. มีมติอนุมัติปรับโครงสร้ำง ปตท. ซ่ึง
ประกอบด้วยกำรโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ ามัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่ำว 
ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (PTT Oil and Retail 
Business Company Limited, “PTTOR”) (เดิมช่ือ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด) ด้วยคะแนนเสียง
มำกกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มำประชุมให้ปรับโครงสร้ำง ปตท. ดังกล่ำวข้ำงต้น และ
ได้รับทรำบควำมเป็นไปได้ของแผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ PTTOR ต่อประชำชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (IPO) ซ่ึงรวมถึงกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของปตท. ที่มีสิทธิได้รับ
กำรจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขำยให้ผู้ถือหุ้นที่ท ำให้ PTTOR มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(Preferential Share Offering) และกำรน ำ PTTOR เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในอนำคต (“รำยกำร IPO”) 

พฤษภำคม     GPSC:   เมื่อวันที่  2 พฤษภำคม 2560 GPSC  ได้ร่วมลงนำมสัญญำ  License and Services Agreement singing 
ceremony ร่วมกับ บริษัท 24M Technologies, Inc. (24M) ซ่ึง GPSC ได้เข้ำซ้ือหุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม C ของ 
24M  โดย 24M จะน ำทุนที่ได้ในครั้งนี้ไปเป็นทุนวิจัยและด ำเนินกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และสำยกำรผลิต
แบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำผลิตภัณฑ์เข้ำสู่สำยกำรผลิตในเชิงพำณิชย์ โดยมี
เป้ำหมำยแรกของผลิตภัณฑ์เป็นแบตเตอรี่เพื่อกำรประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับ 
ภำคอุตสำหกรรม และกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในระบบจ่ำยไฟฟ้ำและระบบเชื่อมโยง 

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

 PTT:      เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2560 ปตท. ลงนำมสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาว กับ บริษัท เปโตรนำส แอล
เอ็นจี จ ำกัด ก ำหนดส่งมอบปี 2560-2561 ในปริมำณ 1 ล้ำนตันต่อปี และตั้งแต่ปี 2562  ในปริมำณ 1.2 
ล้ำนตันต่อปี อำยุสัญญำ 15 ปี 

มิถุนำยน PTT:      เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 PTTER ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ขำยกลุ่มธุรกิจถ่านหิน ซ่ึงประกอบด้วย 
PTT International Investments Limited (PTTII) PTT International Holdings Limited (PTTIH) แ ล ะ
บริษัทในกลุ่ม ให้กับ PTTGM   

PTTEP: บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด (ปตท.สผ.สยำม) บริษัทย่อยที่ ปตท.สผ. ถือหุ้น 100% และเป็นผู้ด ำเนินงำน
โครงการเอส 1 ได้หยุดกำรผลิตช่ัวครำวเฉพำะในพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นเวลำ 23 วัน เนื่องจำกศำลปกครอง
สูงสุดได้มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เรื่องกำรให้ควำมยินยอมในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์
ตำมกฎหมำยอื่น ให้ผู้รับสัมปทำนบนบกทุกรำยหยุดกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียมที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่
ในพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นกำรชั่วครำว ส่งผลให้ปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบเฉลี่ยลดลงประมำณ 15,000 บำร์เรล
ต่อวัน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงประมำณ 130 ตันต่อวัน และก๊ำซธรรมชำติลดลงประมำณ 10 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 PTT:      เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ปตท. ด ำเนินกำรก่อสร้ำง LNG Terminal 1 Phase 2 แล้วเสร็จพร้อมเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ สำมำรถรองรับ LNG ได้ 10 ล้ำนตันต่อปี 

 PTT:      เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2560 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.)  มีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้ หรือเช่ือมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำมฉบับที่ 2 
ของ ปตท. (TPA Code – ปตท) ที่เกี่ยวข้องกับกำรเชื่อมต่อโดยวิธี Hot Tap   
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 PTT:      เมื่อวันที่  16 มิถุนำยน 2560 PTTER ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรช ำระบัญชีและจด
ทะเบียนเลิกกิจกำร PTT FLNG Limited ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง PTT International (Singapore) 
(บริษัทย่อย PTTER) และ บริษัท PTTEP FLNG Holding Company Limited  

 PTT:     เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้ำโรงไฟฟ้า SPP บริษัท โรจนะ 
เพาเวอร์ จ ากัด (โครงการ 3)  โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำม
ร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

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

 PTT:     เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จ ำกัด (“PTT ICT”) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจให้บริกำร 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ถือหุ้นโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยปตท. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ได้เปลี่ยนแปลงช่ือเป็น “บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด” (“PTT DIGITAL”) 

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

 PTT:      เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท บางปะอิน โค
เจนเนอเรชั่น จ ากัด (โครงการ 2) โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 19 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำ
ควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

กรกฎำคม PTT:      เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม 2560  ปตท. และ PTTGM ได้ด ำเนินกำรโอนหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท เอ็ชเอ็ม
ซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 
จ ำกัด (PTTMCC) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM) บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ 
จ ำกัด (PTTPL) บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) และผลกำรศึกษำ
โครงกำร PTTPMMA ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC)  

 PTT:      เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 
จ ากัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต 

 PTT:      เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บ
อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2560 ของ
ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2)  และ
ระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3) ที่อัตรำ 1.1668 บำทต่อล้ำนบีทียู   ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง
ที่จะนะ (พื้นที่ 4) ที่อัตรำ  0.1569 บำทต่อล้ำนบีทียู  และส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่น้ ำพอง 
(พื้นที่  5) ที่อัตรำ  0.0000 บำทต่อล้ำนบีทียู  โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่  1 
กรกฎำคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 หรือจนกว่ำจะมีกำรเห็นชอบกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรจำก 
กกพ. กำรคิดอัตรำค่ำบริกำรนั้นอำศัยหลักเกณฑ์ตำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำ
ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อ ธันวำคม 2550 รวมทั้งอำศัยควำมตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบัญญัติกำร
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ประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 และเห็นชอบให้ปรับอัตรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซ
ธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจ ำปี 2560 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด ที่อัตรำ 0.7759 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 
2560 เป็นต้นไป 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2560  ปตท.สผ ได้รับเอกสำรทำงคดีเกี่ยวกับกำรฟ้องร้องจำกเหตุกำรณ์น้ ำมัน
รั่วไหลจำกแหล่งมอนทารา โดยเป็นกำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกระทรวงส่ิงแวดล้อมและป่ำไม้ 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 PTT:      เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท คลองหลวง 
ยูทิลิตี้ จ ากัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียู
ต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTT:      เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ปตท. รับมอบเรือ LNG เที่ยวแรกจาก บริษัท เปโตรนาส แอลเอ็นจี จ ากัด 
ปริมำณ 0.14 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ณ สถำนี รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว มำบตำพุด จ. ระยอง 

 PTT:      เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 PTTGM ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้เพิ่มทุนให้แก่ PTTIH และ 
PTTIH เพิ่มทุนให้แก่ PTTML จ ำนวน 649 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพื่อน ำมำช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
ให้แก่ PTTER และ PTTER ได้น ำเงินดังกล่ำว ไปช ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยคงค้ำงคืน ปตท. 

 PTT:      เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2560 PTTGL ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้จัดตั้งบริษัท PTTGL Investment 
Limited (PTTGLI) จดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ด้วยทุนจด
ทะเบียน 25,000 เหรียญสหรัฐ  โดย ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) และขยายการลงทุนใน LNG Value Chain ของบริษัท พีทีที    
โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกัด 

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

 PTT:       เมื่อวันที่ 31 กรกฏำคม 2560 คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ในประชุมครัง้ที่ 3/2560 (ครั้งที่ 
13) มีมตเิหน็ชอบหลักกำรและแนวทำงกำรส่งเสริมกำรแข่งขนัในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยกำร
ด ำเนินงำนระยะที่ 1 (ระยะด ำเนนิกำรโครงกำรน ำร่อง) มอบหมำยให้ ปตท. แยกธุรกิจท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ โดยให้เปน็กำรแยกทำงบัญชีก่อน แล้วแยกเป็นหน่วยธุรกิจหรือนติิบคุคลในล ำดับต่อไป โดย
ให้หน่วยธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ดังกล่ำว ท ำหน้ำทีเ่ปน็ผู้บรหิำรระบบทอ่ส่งก๊ำซธรรมชำติ 
(Transmission System Operator : TSO) ที่มีกำรบรหิำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอย่ำงมีอิสระและมี
ประสิทธิภำพ โดยให้ TSO มีกำรก ำหนด Code Of Conduct ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ กกพ. ด้วยเช่นกัน
สิงหำคม PTT:      คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติเปิดเสรี LPG ทั้งระบบ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560  

 PTT:     เมื่อวันที่ 12 สิงหำคม 2560 โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติกลางทางบนระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบนบก เส้นที่  4 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ (Mechanical Completion)  และได้ด ำเนินกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพของสถำนีแล้วเสร็จ (Complete of Performance Acceptance Test) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 
2560 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก เส้นที่ 
4  รองรับควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มสูงขึ้น 
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 PTT:      เมื่ อวันที่  16 สิงหำคม  2560  PTTLNG ซ่ึ งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ร่วมกับ  บริษัท  Samsung 
Engineering (Thailand) Ltd. และบริษั ท  CAZ (Thailand) Ltd. ลงนำมใน สัญญำโครงการการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความเย็นเพื่อปรับปรุงเสถียรภำพระบบไฟฟ้ำ (In-plant Power Generation)  ซ่ึง
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่น ำควำมเย็นเหลือใช้จำกกำรเปลี่ยนสถำนะของ LNG มำต่อยอด ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำภำยในโรงงำนให้ดีขึ้นร้อยละ 21 อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม
ในทะเล  

 PTT:      เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ได้พิจำรณำอนุมัติขำยหุ้นบริษัท Keloil-PTT LPG 
Sdn. Bhd. (“KPL”) ในส่วนที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจ ำนวน 2,160,000 หุ้นในรำคำ 1 ริงกิต ให้แก่ บริษัท 
Keloil Bottling Sdn.Bhd. (“KBSB”) เนื่องจำกบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมอย่ำงต่อเนื่อง 

PTT:  เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2560   ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จ ำนวน 7 บริษัท ร่วมลงนำมสัญญำผู้ถือหุ้น
เพื่อจัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด  มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บำท เพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรด้ำนวิสำหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมกำร
จ้ำงงำนชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

PTT:         เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2560 ปตท. ร่วมลงนำมสัญญำต่ออำยสุ่งก๊ำซกับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท โกลว์ 
พลังงาน จ ากัด มหาชน โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 66 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ 

กันยำยน PTT:        เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 1 (ระยอง – Midline 
Block Valve Station จั ง ห วั ด ฉ ะ เชิ ง เท ร ำ )  ไ ด้ ล ง น ำม สั ญ ญ ำจั ด จ้ ำ ง  (Award of Contract) 
ผู้รับเหมำก่อสร้ำง  โดยจัดจ้ำง Sinopec International Petroleum Service Corporation    

 PTT:     เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560  ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 
จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต  

 PTT:      เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2560  ตำมมติ กบง. ให้ปรับราคาขาย NGV เฉพำะค่ำใช้จ่ำยกำรปรับปรุงคุณภำพ
ก๊ำซที่ 0.4553 บำท/กิโลกรัม ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำร NGV เพิ่มขึ้นจำก 3.4367 บำท/กิโลกรัม เป็น 
3.8920 บำท/กิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2560 โดยทยอยปรับขึ้นเป็นสองงวด ในเดือน
กันยำยน และเดือนตุลำคม 

 PTT:      เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2560 PTTGM ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. เพิ่มทุนให้แก่ PTTIH และ PTTIH 
เพิ่มทุนให้แก่ PTTML เพิ่มเติม เพื่อน ำมำช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยคงค้ำงให้แก่ PTTER จ ำนวน 301.75 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ PTTER ได้น ำเงินดังกล่ำวไปช ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยคงค้ำงคืน ปตท. 

 PTTEP: เมื่อวันที่  22 กันยำยน 2560 ปตท.สผ. ได้รับอนุมัติกำรโอนสัดส่วน กำรลงทุนโครงการบี 6/27 ใน
ประเทศไทย จำกผู้ร่วมทุนอื่นจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน เป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 100 

ตุลำคม PTT:      เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท บ้ำนโป่ง ยูทิลิตี้ 
(โครงกำร 1 และ 2) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำโรงละ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำ
ควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTT:      เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560  ปตท. ร่วมลงนำมในสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีส
เทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จ ากัด ส ำหรับพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำช อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 อ ำเภอศรีรำชำ 
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จังหวัดชลบุรี อันเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยกำรเปิดเสรีกิจกำรก๊ำซฯ ของภำครัฐ เพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงทำงกำรจัดหำพลังงำน ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทย 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2560 ปตท.สผ.ได้พิจำรณำปรับแผนกำรพัฒนำโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ใน
ประเทศแคนาดา ซ่ึงรวมถึงกำรชะลอกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำย (Final Investment Decision) เพื่อให้
สอดคล้องกับสภำวะอุตสำหกรรมปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จ ำนวน
ประมำณ 550 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชี ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเงินสดในมือ
และกระแสเงินสดของ ปตท.สผ. แต่อย่ำงใด 

 PTT:      เมื่อวันที่  20 ตุลำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ครั้งที่  10/2560 มีมติอนุมัติให้ Sakari 
Resources Limited (SAR) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGM (ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) เสนอรับซ้ือหุ้นคืน
จำกผู้ถือหุ้นรำยย่อย และให้ PTTML รับซื้อหุ้นคืนจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยที่ประสงค์ขำยหุ้นคืน 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2560 ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. 
(PTTMEP) เพื่อรองรับกำรเข้ำร่วมประมูลสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
เม็กซิโก 

 PTT:      เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2560  ปตท. ได้รำยงำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่องกำรด ำเนินกำรไถ่
ถอนหุ้นกู้ สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.375 ต่อปี 
ซ่ึงบริษัทฯ ออกและเสนอขำยแก่ผู้ลงทุนในต่ำงประเทศ และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
โดยไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงของหุ้นกู้ทั้งหมด หรือเท่ำกับ 500 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

พฤศจิกำยน PTT:      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 
3 จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต 

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

GPSC:   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด (IRPC-CP) โรงไฟฟ้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำ
รำยเล็ก ก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 240 เมกะวัตต์ ไอน้ ำ 180-300 ตันต่อช่ัวโมง ที่ GPSC และ IRPC ได้เข้ำ
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตำมล ำดับ เริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในระยะที่ 2 คิดเป็นก ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง จ ำนวน 195 เมกะวัตต์หรือเป็นก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรลงทุนในระยะที่ 2 จ ำนวน 
99.4 เมกะวัตต์ได้เดินเครื่องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
แล้ว  

PTT:      เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท ไออำร์พีซี 
คลีน พำวเวอร์ (โครงกำร 2) จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 18 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำ
ควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

PTT:      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2560 ปตท. ได้จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม  รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) (“SPRC”) ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมดจ ำนวน 234,562,369 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของจ ำนวนหุ้น
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ SPRC รวมเป็นมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้งสิ้น 3,706,085,430.20 บำท ผ่ำนตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ธันวำคม GPSC:   เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2560  บริษัท อิชิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ซ่ึง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
99  ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ประเภทโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์กับ 
Tohoku Electric Power Company อำยุสัญญำ 20 ปี มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 20.8 เมกะวัตต์ 

 

ปี 2561    
มกรำคม  PTT:     วันที่ 1 มกรำคม 2561  ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4  จ ำกัด  

ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  
 GC:       เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 บริษัท GC ได้ลงนำมสัญญำออกแบบวิศวกรรมกำรจัดหำเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ กำรก่อสร้ำง (Engineering, Procurement & Construction) โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่  (Olefins 
Reconfiguration Project: ORP) ที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุต จังหวัดระยอง ก ำลังกำรผลิตโอเลฟินส์ 
750,000 ตันต่อปี ซ่ึงคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ภำยในปี 2563 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน
รวมทั้งส้ินประมำณ 36,000 ล้ำนบำท หรือประมำณ 985 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ   

 GC:        เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท PTTGC America LLC ("PTTGCA") ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของ GC มีมติอนุมัติให้ PTTGCA ลงนำมในร่ำงข้อตกลงเบื้องต้น (HOA) กับบริษัทในเครือ
ของบริษัท Daelim Industrial Co., Ltd. ผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้ำงและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ สำธำรณรัฐเกำหลี 
เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงการปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ใน
กำรผลิตและจ ำหน่ำย เอทิลีนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องซึ่งมีก ำลังกำรผลิต 1.5 ล้ำนตันต่อปี 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 บริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และกลุ่มผู้ร่วมทุนได้ชนะกำรประมูลแปลงส ารวจในอ่าวเม็กซิโก ประเทศ
เม็กซิโก จ ำนวน 2 แปลง  

กุมภำพันธ์ PTT:     วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซฯเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท อมตะ บี.กริม 
เพำเวอร์ (ระยอง3) จ ำกัด ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 15 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 
บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTT:     เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ปตท. เริ่มจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ PTT UltraForce Diesel น้ ำมันดีเซลพรีเมี่ยมที่
ผ่ำนมำตรฐำนยูโร 5 ค่ำก ำมะถันต่ ำกว่ำ 10 ppm เป็นรำยแรกในประเทศไทย 

 PTT:     วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561  ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งระเทศไทย (กฟผ.)  ได้ร่วมลงนำมควำม
ร่วมมือด้ำนพลังงำน ซ่ึงนับเป็นควำมร่วมมือครั้งส ำคัญของสองรัฐวิสำหกิจไทย ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของกระทรวงพลังงำน ที่มีพันธกิจหลักในกำรดูแลควำมมั่นคงทำงไฟฟ้ำและพลังงำนให้แก่ประเทศ  ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท ำให้เกิด Team Thailand for Energy Business ที่จะช่วยดูแลควำมมั่นคงทำงพลังงำน 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนำธุรกิจพลังงำน และนวัตกรรมทำงด้ำนพลังงำน เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ
และพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดียิ่งขึ้นไป 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 กระทรวงส่ิงแวดล้อมและป่ำไม้อินโดนีเซียได้ยื่นค ำร้องขอถอนฟ้องต่อศำล
ในประเทศอินโดนีเซีย เรื่องกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก เหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลในแหล่งมอนทารา 
ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ 8 พฤษภำคม 2560 นั้น โดยศำลมีค ำส่ังอนุญำตให้ถอนฟ้องโดยให้เหตุผลว่ำ
จะแก้ไขค ำฟ้อง และจ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำมแล้ว 

 PTT:     เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. อนุมัติให้ปตท. เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
IRPC จำกธนำคำรออมสิน จ ำนวน 1,950 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณ
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ร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ IRPC ในรำคำหุ้นละ 7.10 บำท รวมเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 
13,845 ล้ำนบำท ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท ำให้ปตท.ถือหุ้น IRPC เป็นสัดส่วนทั้งหมด
ร้อยละ 48.05 

 PTT:     เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรปตท. อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน 
จ ำกัด (PTT Treasury Center Company Limited : PTT TCC) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ถือหุ้ น
สัดส่วนร้อยละ 100  มีทุนจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท เพื่อกำรประกอบธุรกิจส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ 
(International Headquarters : IHQ) และศูนย์บริหำรเงิน (Treasury Center : TC) ส ำหรับบริหำรจัดกำร
ทำงกำรเงินของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

มีนำคม  PTT:      วันที่ 1 มีนำคม 2561 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซฯเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จ ำกัด  
ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTT:      เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561  ปตท. ท ำสัญญาซื้อน้ ามันดิบกับบริษัท Brunei Shell Petroleum ในกำรรับซื้อ
น้ ำมันดิบจำกประเทศบรูไนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ 

 PTT:      เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2561 คณะกรรมกำร ปตท. อนุมัติให้จัดจ้ำง บริษัท JSC OGCC KazStroyService 
(KSS) เป็นบริษัทผู้รับเหมำก่อสร้ำงวำงท่อส่งก๊าซฯ โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 (ระยะที่ 2) 

 PTT:      เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกำรจัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส ำหรับกำร
พัฒนำโครงกำรในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  (EIA Guidelines for Business Project Development in 
AEC) 

 GC:       เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 บริษัท จีซี เอสเตท จ ำกัด ซ่ึง GC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนำมใน
สัญญาซื้อขายที่ดินและทรัพย์สินจำก PTT โดยมีมูลค่ำรวมเป็นเงินประมำณ 7,200 ล้ำนบำท     

 PTTEP: เมื่อวันที่  30 มีนำคม 2561 กลุ่มผู้ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian 
Branch) หรือ PTTEP HKO (ผู้ด ำเนินกำร) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท PETRONAS 
Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) ซ่ึงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 80 และ 20 ตำมล ำดับได้ลงนำมในสัญญำ
แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts) กับ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อรับ
สิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ 2 แปลง ในประเทศมาเลเซีย 

เมษำยน PTT:      เมื่อวันที่ 12 เมษำยน 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของ ปตท. มีมติดังนี้ 
 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของ ปตท. จำกเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็น หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติกำร

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้
ของ ปตท. โดยมีผลบังคับใช้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2561 

 อนุมัติจ่ายเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 20.00 บำท คิดเป็นเงินประมำณ 
57,108 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมปี 2560 โดยเมื่อวันที่ 15 
กันยำยน 2560  ปตท.ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 
ในอัตรำหุ้นละ 8.00 บำท คงเหลือเงินปันผลที่จ่ำยส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังของปี 
2560 ในอัตรำหุ้นละ 12.00 บำท และจ่ำยในวันที่ 27 เมษำยน 2561 

 PTT:      เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท.มีมติอนุมัติกำรจัดตั้งบริษัทใหม่ในสำธำรณรัฐ
สิงคโปร์เพื่อด ำเนินธุรกิจกำแฟ โดยกำรสร้ำงแบรนด์ “Café Amazon” ให้ไปสู่กำรเป็น Global Brand 
โดยจัดตั้ งบริษัทในเดือนกันยำยน 2561 ด้วยทุนจดทะเบี ยนไม่ เกิน  6.5 ล้ำน เหรียญสิงคโปร์ 
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ประกอบด้วยหุ้นสำมัญมูลค่ำหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ โดยบริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) (OR) (บริษัทย่อยของ ปตท.) ถือหุ้น ร้อยละ 100 

 PTT:      เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ปตท. ได้ลงนำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำออกแบบรำยละเอียดโครงการพัฒนา
พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ ระหว่ำง กิจกำรค้ำร่วม บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด (MAA) และบริษัท 
เอเช่ียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ำกัด (AEC) 

พฤษภำคม PTT:     วันที่ 2 พฤษภำคม 2561 กบง. มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก NGV ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ 
จำกเดิมที่ 10.00 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บำทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนค่ำควำมร้อนที่เปลี่ยนแปลง
ไป (ค่ำควำมร้อนเพิ่มขึ้นจำก 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม) เป็นไปตำม
แผนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพก๊ำซฯ NGV ซ่ึงจะช่วยให้รถสำธำรณะประหยัดกำรเติมก๊ำซฯ ช่วยเพิ่ม
กำรท ำระยะทำงได้มำกกว่ำเดิม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 
และให้ทยอยปรับรำคำขำยปลีก NGVของรถโดยสำรสำธำรณะตำมรำคำขำยปลีกส ำหรับรถยนต์ทั่วไป
เพื่อให้สะท้อนต้นทุน 

 PTT:      วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 ปตท. และ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ ำกัด (มหำชน) ได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือศึกษำแนวทำงกำรบริกำรก๊ำซธรรมชำติในนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มีระยะเวลำ 2 ปี 
ซ่ึงนับเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยระบบ
ขนส่งทำงรถ หรือ LNG Satellite (LNG-SAT) ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ช่วยเพิ่มศักยภำพ
และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับนิคมอุตสำหกรรม รวมทั้งโรงงำนที่ตั้งอยู่ในนิคม ให้ได้ใช้
เชื้อเพลิงที่มีรำคำถูกลง  

 TOP:     วันที่ 9 พฤษภำคม 2561 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด (“SAPTHIP”) (ซ่ึงบริษัท ไทยออยล์ เอทำนอล จ ำกัด 
(“TET”) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50) ได้จัดตั้งบริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้ำนบำท โดยมีบริษัท SAPTHIP ถือหุ้น
ร้อยละ 100 

 GPSC:   วันที่ 25 พฤษภำคม 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด บริษัทย่อยของบริษัท GPSC ด ำเนินกำร
ลงทุนขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำอีกประมำณ 60 เมกะวัตต์ และไอน้ ำอีกประมำณ 10 ตันต่อช่ัวโมง โดย
ใช้เงินลงทุนประมำณ 3,105 ล้ำนบำท คำดว่ำจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ได้ประมำณไตรมำส
ที่ 3 ปี 2563 ท ำให้บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด มีขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำสุทธิรวมประมำณ 185 เม
กะวัตต์ และผลิตไอน้ ำรวมประมำณ 40 ตันต่อชั่วโมง 

 PTT:      เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กับ 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรกสิกรไทย 
ธนำคำรทหำรไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรธนชำติ ธนำคำรยูโอบี และ ธนำคำรออมสิน เพื่อ
ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรเงิน ปรับปรุงและพัฒนำระบบทำงกำรเงิน
มิถุนำยน  PTT:     วันที่ 1 มิถุนำยน 2561 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ (ระยอง4) จ ำกัด  ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 PTT:      เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2561 ปตท. ได้ประชุมร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) ในกำรจัดท ำแนวทำงกำรประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA)  
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 PTT:     เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2561 ปตท. และ OR ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.ได้ลงนำมในสัญญำโอนกิจกำร 
และปตท. ได้ด ำเนินกระบวนกำรโอนสินทรัพย์และหนี้สินต่ำงๆ ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ PTTOR ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2561 

 GC:       เมื่อวันที่  18 มิถุนำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท GC อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท Kuraray GC 
Advanced Materials Co., Ltd. ซ่ึงมีสถำนะเป็นบริษัทร่วมทนุเพื่อเตรียมกำรร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ โดยมีแผนที่จะด ำเนินกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกวิศวกรรมช้ันสูง High-Heat Resistant 
Polyamide-9T (PA9T) ที่  13,000 ตันต่อปี  และ Hydrogenated Styrenic Block Co-Polymer (HSBC) ที่ 
16,000 ตันต่อปี ซ่ึง GC จะถือหุ้นร้อยละ 33.4 ร่วมกับบริษัท Kuraray Co., Ltd (KRR)  ซ่ึงจะเข้ำถือหุ้น
ผ่ำนบริษัทในเครือร้อยละ 53.3 และ บริษัท Sumitomo Corporation (SC) ซ่ึงจะถือหุ้นผ่ำนบริษัทในเครือ
ร้อยละ 13.3  และจะมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้ำนบำท 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2561 ปตท.สผ ได้เข้ำซ้ือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.22 ในโครงการบงกช จำก
บริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และบริษัท Thai Energy Company Limited 
(บริษัทย่อยของ Shell) ด้วยมูลค่ำก่อนภำษีประมำณ 750 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว ส่งผล
ให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรบงกชเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 44.4445 เป็นร้อยละ 66.6667 
และเพิ่มปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมของบริษัทประมำณ 35,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน 

 PTT:      เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ บ. บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ ำกัด (BIG) ในกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน ำเทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Industrial 
Gas เพื่อสร้ำงนวัตกรรมทำงธุรกิจ 

 PTT:      เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด 
(DCAP) ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 (บริษัทร่วมของปตท.) ด ำเนินโครงการก่อสร้างโรงผลิต
น้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และโครงกำรก่อสร้ำง
สำยส่ง 115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (GIS) ของสถำนีไฟฟ้ำ DCAP 2 เพื่อจ่ำยไฟฟ้ำให้กับโรงผลิตน้ ำเย็น 

 TOP:     เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท TOP มีมติเห็นชอบกำรลงทุนโครงการ
พลังงานสะอาด  (Clean Fuel Project หรือ CFP) เพื่ อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันด้วยกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และขยำยก ำลังกำร
กลั่นน้ ำมันจำกเดิมที่  275,000 เป็น 400,000 บำรร์เรลต่อวัน เพื่อเพิ่มควำมยืดหยุ่นให้สำมำรถกลั่น
น้ ำมันดิบได้มำกและหลำกหลำยชนิดขึ้น โครงกำรใช้ระยะเวลำด ำเนินก่อสร้ำงประมำณ 5 ปี โดยมีมูลค่ำ
กำรลงทุนประมำณ 4,825 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 160,279 ล้ำนบำท 

กรกฎำคม PTTEP: เมื่อ 15 กรกฎำคม 2561 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษัทย่อยของ PTTEP) 
ได้ลงนำมขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแหล่งมอนทาราและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงตั้งอยู่ใน
เครือรัฐออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่ำกำรขำยสินทรัพย์จ ำนวน 
195 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงได้ท ำกำรซ้ือขำยแล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2561 และกำรส่งต่อกำร
ด ำเนินกำร (Operatorship Transfer) ของ ปตท.สผ. ให้กับผู้ซ้ือได้ด ำเนินกำรเสร็จสมบูรณ์แล้วภำยหลัง
ได้รับกำรอนุมัติจำก National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority 
(NOPSEMA)  
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 GC:        เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท GC มีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัท Alliance 
Petrochemical Investment (Singapore) Pte. ที่ GC ถือหุ้นร้อยละ 15.34 คิดเป็นมูลค่ำจำกกำรขำยหุ้น
ประมำณ 663 ล้ำนบำท 

 PTT:      วันที่ 26 กรกฎำคม 2561  กกพ. มีมติเห็นชอบกำรเรียกเก็บอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนของ
ต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc)  ประจ ำปี 2561 ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง 
(พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2)  และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3) ที่
อัตรำ 1.1668 บำทต่อล้ำนบีทียู   ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ที่อัตรำ  0.1569 
บำทต่อล้ำนบีทียู  และส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่น้ ำพอง (พื้นที่ 5) ที่อัตรำ  0.0000 บำทต่อล้ำน
บีทียู ซ่ึงเป็นอัตรำค่ำบริกำรคงเดิม เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎำคม 2561 ไปจนกว่ำจะมีกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรตำมหลักเกณฑ์ใหม่  กำรคิดอัตรำค่ำบริกำร
นั้นอำศัยหลักเกณฑ์ตำมคู่มือกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อ 
ธันวำคม 2550 รวมทั้งอำศัยควำมตำมมำตรำ 70 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 
2550 

สิงหำคม OR:       เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2561 PTTOR CHINA  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ OR ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทแล้วเสร็จ เพื่อด ำเนินธุรกิจหล่อลื่นในประเทศจีน มีทุนจดทะเบียนเทียบเท่ำไม่เกิน 80 ล้ำนบำท 
(หรือประมำณ 2.26 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงบริษัท OR ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

 GC:        เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2561 GC ร่วมกับบริษัทในเครือได้ลงนำมในสัญญำซ้ือขำยเพื่อเข้ำซ้ือหุ้นในบริษัท 
Siam Mitsui PTA Company Limited (SMPC) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรในกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดบริสุทธิ์เทเร
พาธิค (PTA) ร้อยละ 74 และบริษัท Thai PET Resin Company Limited (TPRC) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำร
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรทาเลต (PET) ร้อยละ 74 จำกบริษัท SCG Chemical และ
บริษัท Mitsui Chemical, Inc มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 125 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 4,148 ล้ำน
บำท และได้ซ้ือขำยแล้วเสร็จเมื่อส้ินปี 2561 เพื่อขยำยกำรลงทุนต่อยอดและเพิ่มศักยภำพในกำรท ำตลำด
เม็ดพลำสติกของบริษัท 

 GPSC:   เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นบริษัท GPSC ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติกำรเข้ำซื้อ
หุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และอนุมัติกำรออกหุ้นกู้ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้ำนบำท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตรำเทียบเท่ำ 

กันยำยน  PTT:      วันที่ 1 กันยำยน 2561 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ บีแอล จ ำกัด  
ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561 ปตท.สผ. ได้มีกำรจัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ ากัด เพื่อ
รองรับกำรลงทุนในอนำคต ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท ประกอบด้วย หุ้นสำมัญจ ำนวน 50,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จ ำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

 PTT:      เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส ำหรับผล
ประกอบกำรครึ่งปีแรกของปี 2561 (1H/2561) ในอัตรำหุ้นละ 0.80 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมำณ 
22,850 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของ 1H/2561 ซ่ึงก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลำคม 2561 
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ตุลำคม  PTT:     เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท อมตะ บี.กริม 
เพำเวอร์ ระยอง5) จ ำกัด  ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 
บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 PTT:      เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2561  ปตท. และ บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ำกัด (BIG) ร่วมลงนำมสัญญา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) เพื่อจ ำหน่ำยให้กับกลุ่มลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมนอกแนวท่อก๊ำซฯ 
โดยจะเริ่มส่งก๊ำซฯในไตรมำส 1/2562 เพื่อใช้ทดแทนเช้ือเพลิงก๊ำซ LPG น้ ำมันเตำ และน้ ำมันดีเซล  

 IRPC:    เมื่อวันที่  16 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัท IRPC อนุมัติให้ลงทุนในบริษัท Guangzhao Saiju 
Performance Polymer Ltd. (GZSJ) ที่ประเทศจีน ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด มี
มูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 135 ล้ำนหยวน หรือ ประมำณ 650 ล้ำนบำท ซ่ึง GZSJ ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การซื้อขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกผ่านระบบ E-commerce ในประเทศจีน และ
อนุมัติให้ IRPC จัดตั้งบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 120 ล้ำนบำท ซ่ึง IRPC ถือหุ้น
ร้อยละ 55 และ GZSJ ถือร้อยละ 45 เพื่อพัฒนำธุรกิจซ้ือขำยสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
พลำสติกผ่ำนระบบ E-commerce ในประเทศไทย 

 GC:        เมื่อวันที่  30 ตุลำคม 2561 GC ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยเพื่อเข้ำซ้ือหุ้น Revole Group Limited (RGL) ใน
สัดส่วนร้อยละ 49  โดยเข้ำซ้ือหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมและซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจำก RGL มูลค่ำรวม 6.4 ล้ำนปอนด์
สเตอร์ลิง หรือประมำณ 281 ล้ำนบำท โดย RGL เป็นผู้ผลิต Rotomolding Compound รำยส ำคัญใน
ทวีปยุโรปและเขตโอเชียเนีย ซ่ึงวัตถุดิบหลักที่ใช้คือเม็ดพลำสติกประเภท LLDPE 

พฤศจิกำยน PTT:      วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บริษัท กัลฟ์ บีพี  
ปริมำณก๊ำซฯจัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 PTT:      ในช่วงเดือนกันยำยน ถึง พฤศจิกำยน PTTML ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ PTTGM ได้ด ำเนินกำรรับซื้อหุ้น
ของ Sakari Resources (SAR) จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ปตท. หลัง
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SAR เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 95.49 เป็นร้อยละ 95.82  

 PTT:      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. อนุมัติให้ ปตท. และบริษัทในเครือร่วมกัน
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ำกัด (Bangkok Industrial Gas Company 
Limited: “BIG”) ภำยใต้ ช่ือ “Map Ta Phut  Air Products Company Limited (“MAP”) โดยกำรจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อ 14 มกรำคม 2562 ซ่ึง ปตท. และบริษัทในเครือถือหุ้นร่วมกันใน
สัดส่วนร้อยละ 51 และ BIG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของ MAP เพื่อรองรับ
กำรด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gas) โดยโครงกำรมีก ำลังกำรผลิต 
450,000 ตัน/ปี คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ได้ภำยในปี 2564 ซ่ึงมีมูลค่ำกำรลงทุน
ประมำณ 1,500 ล้ำนบำท 

ธันวำคม  GPSC:      เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 GPSC ได้เข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นเพื่อเข้ำถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมผ่ำนบริษัท
ย่อยของ GPSC ในบริษัท เอ็น.พี.เอส. สตำร์กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จ ำกัด และบริษัท 
พี.พี. โซล่ำ จ ำกัด ซ่ึงประกอบกิจกำรผลิตกระแสไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Producers) 
ในประเทศไทย ก ำลังกำรผลิตรวมทั้งส้ิน 39.5 เมกะวัตต์ และเข้ำลงทุนในบริษัท เทอร์ร่ำฟอร์ม โกลบอล 
โอเปอเรติ้ง จ ำกัด ที่เป็นกิจกำรให้บริกำรด้ำนกำรปฎิบัติกำรและดูแลบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำน
แสงอำทิตย์ โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 3,070 ล้ำนบำท เพื่อกำรประกอบกิจกำรกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทย 
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 PTTEP: เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด บริษัทย่อยของ PTTEP 
ได้รับสิทธิในกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผู้ด ำเนินกำรในแปลงส ารวจหมายเลข G1/61 
(แหล่งเอราวัณ) และ G2/61(แหล่งบงกช) ท ำให้มีสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 100 
ตำมล ำดับ ทั้งนี้ PTTEP ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต เมื่อ 25 กุมพำพันธ์ 2562 

 PTT:      เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2561 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคบนบก นครราชสีมา ระยะที่ 2 ได้เริ่ม
จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิ

 PTT:     เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2561 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) เพื่อมุ่งเน้นกำรพัฒนำ Smart City และกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงรำง ประกอบด้วยกำรศึกษำ
และจัดท ำแผนกำรพัฒนำพื้นที่โดยรอบศูนย์กำรคมนำคมพหลโยธินบริเวณสถำนีกลำงบำงซ่ือ ภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนและค ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 PTT:      เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2561โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วัง
น้อย ได้รับ Performance Acceptance Certificate (PAC)  สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรจัดส่งก๊ำซ
ฯ ผู้ใช้ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับภำคไฟฟ้ำ ภำคอุตสำหกรรม และภำคกำรขนส่ง ตำมแนวท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ 

 GPSC:   เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติ เห็นชอบในหลักการให้
บริษัท GPSC รวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) (โกลว์) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนให้ 
โกลว์ ต้องขำยกิจกำรของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ ำกัด ให้เสร็จก่อน เพื่อแก้ไขปัญหำลดกำรแข่งขันใน
พื้นที่บริเวณมำบตำพุด โดยโกลว์ได้บรรลุข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องและกำรขำยกิจกำรของ SPP1 ได้
แล้วเสร็จในเดือน มีนำคม 2562 

 

ปี 2562 

มกรำคม  PTTEP: เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2562 บริษัท PTTEP MENA Co., Ltd บริษัทย่อยของ PTTEP ร่วมกับบริษัท Eni 
Abu Dhabi B.V. บริษัทย่อยของ Eni ชนะการประมูลแปลงส ารวจนอกชายฝ่ังทะเลทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
และได้ลงนำมในสัญญำสัมปทำนกับ The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ตำมสัดส่วน
กำรลงทุน (บริษัท PTTEP MENA Limited ร้อยละ 30.0 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผู้ด ำเนินกำร) 
ร้อยละ 70.0) 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2562 บริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีทีวำย จ ำกัด  ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และเป็นผู้ด ำเนินกำรใน Permit AC/P54 ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ ประเทศ
ออสเตรเลียได้พบช้ันหินกักเก็บก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสทมีควำมหนำ 34 เมตรจำกกำรเจำะหลุม
ส ำรวจ Orchid-1 ใน Permit AC/P54 โดย ปตท.สผ. จะวำงแผนพัฒนำร่วมกับแหล่ง Cash-Maple ที่มี
ปริมำณทรัพยำกรประเภท Contingent resources 3.5 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์ฟุต ต่อไป  

กุมภำพันธ ์ PTTEP: เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 PTTEP SP Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ลงนำมในสัญญำจะซ้ือจะขำย 
เพื่อเข้ำซ้ือบริษัท APICO LLC ในโครงการสินภูฮ่อมในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 33.8 มูลค่ำประมำณ 
64 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ กำรซ้ือขำยดังกล่ำวแล้วเสร็จเมื่อ 4 มิถุนำยน 2562 ท ำให้ PTTEP (ผู้ด ำเนินกำร) 
เพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นจำกร้อยละ 55.0 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.8  (ทำงตรงและทำงอ้อม) ในโครงกำรสิน
ภูฮ่อม และเมื่อ 31 ก.ค. 2562 PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนำมในสัญญำ
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ซ้ือขำยเพื่อเข้ำซ้ือบริษัท APICO LLC เพิ่มอีกร้อยละ 39.0 มูลค่ำประมำณ 74 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
APICO LLC ถือสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 35.0 ในโครงกำรสินภูฮ่อมแปลง (EU1 และ E5N) และ
สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100.0 ในแปลง L15/43 และแปลง L27/43 ท ำให้ภำยหลังกำรเข้ำซ้ือครั้งนี้ 
PTTEPมีสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรสินภูฮ่อมทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80.0 (ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม)  

 PTTEP: เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (PTTEP ED) บริษัท
ย่อยของ PTTEP ร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มูบำดำลำ 
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิตในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) โดยมี
สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 60.0 และร้อยละ 40.0 ตำมล ำดับ ส ำหรับในแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) PTTEP 
ED ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100.0 และ PTTEP ED เป็น
ผู้ด ำเนินกำรทั้งสองแปลง   

มีนำคม PTT:      เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม 
ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 GPSC:   เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2562 GPSC ด ำเนินกำรซ้ือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของ GLOW (ก ำลังกำรผลิต
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 2,771 เมกะวัตต์) จำกกลุ่ม Engie ร้อยละ 69.11 ที่รำคำ 92 บำทต่อหุ้น 
ต่อมำในช่วง 25 มี.ค. - 17 พ.ค. 2562  ได้ท ำค ำเสนอขอซ้ือหุ้น GLOW (Tender Offer) โดยมีผู้แสดง
เจตนำขำยและบริษัทฯรับซื้อไว้ทั้งหมด ร้อยละ 26.14 และในช่วง 25 ก.ย. – 28 พ.ย. 2563 ได้ด ำเนินกำร
ท ำ Tender Offer ในส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 4.75 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยที่รำคำ 91 บำทต่อ
หุ้น (ปรับลดลงด้วยเงินปันผลของ GLOW ที่ 1.177 บำทต่อหุ้น) เป็นเงิน 6,314 ล้ำนบำท ส่งผลให้บริษัท
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน GLOW ทั้งส้ิน 99.83% ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้ รวมมูลค่ำกำร
ลงทุนทั้งส้ิน (รวม Tender Offer) จ ำนวน 133,806 ล้ำนบำท 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2562 PTTEP (ผู้ด ำเนินกำร) และผู้ร่วมทุน ซ่ึงประกอบด้วย SONATRACH (บริษัท
น้ ำมันแห่งชำติของประเทศแอลจีเรีย) และ CNOOC Limited ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อพัฒนำโครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ระยะที่ 1 ตำมแผนกำรพัฒนำที่ได้รับอนุมัติจำก Agence Nationale pour la 
Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT) หน่วยงำนก ำกับดูแลกำรส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศแอลจีเรีย สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรเมื่อเดือนมีนำคม 2562 และคำด
ว่ำจะเริ่มผลิตต้นปี 2564 ก ำลังกำรผลิตประมำณ 10,000-13,000 บำร์เรลต่อวัน และมีแผนระยะที่ 2 เพื่อ
เพิ่มปริมำณกำรผลิตเป็น 50,000-60,000 บำร์เรลต่อวัน ในปี 2568 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนำมใน
สัญญำซ้ือขำยหุ้น เพื่อเข้ำซ้ือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ประเทศ
มำเลเซีย ผ่ำนกำรเข้ำซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษทัย่อย Murphy Sabah Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy 
Sarawak Oil Ltd. (Murphy Sarawak) มูลค่ำกำรลงทุนทั้งส้ิน 2,127 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ทั้งสองบริษัทมี
กำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ ำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรที่อยู่ในระยะ
ผลิต 2 โครงกำร โครงกำรระยะพัฒนำ 1 โครงกำร และโครงกำรระยะส ำรวจ 2 โครงกำร มีปริมำณ
ส ำรองปิโตรเลียม (2P*) ตำมสัดส่วนกำรลงทุนของ Murphy จ ำนวน 274 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
และเมื่อ 10 ก.ค. 2562  PTTEP ได้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำเข้ำซ้ือธุรกิจทั้งหมด
ของบริษัท Murphy เสร็จส้ินสมบูรณ์ โดยในปี 2561 ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมของ Murphy อยู่ที่
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ประมำณ 48,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน และจำกกำรเข้ำซ้ือธุรกิจดังกล่ำว PTTEP คำดว่ำจะมี
ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นเป็น 60,000-70,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันในปี 2565) (2P* 
คือ Proved และ Probable Reserve ตำมสัดส่วนกำรลงทุน) 

 PTTEP: เมื่อวันที่  21 มีนำคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ PTTEP และบริษัท 
PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) ได้ลงนำมในสัญญำแบ่งปันผลผลิต กับ Petroliam Nasional 
Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในกำรด ำเนินกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงส ำรวจ บริเวณ
นอกชำยฝั่งเพนนินซูลำร์ ประเทศมำเลเซีย จ ำนวน 2 แปลง ประกอบด้วยแปลง PM407 และแปลง 
PM415 

 PTT:      เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2562 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้ PTTGM จัดตั้งบริษัท โกลบอล แมน
เนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ำกัด และ บริษัท สยำม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 36 
ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยบริษัท PTTGM ถือหุ้นในสัดส่วนทำงตรงและทำงอ้อมร้อยละ 
100.0 เพื่อรองรับกำรลงทุน ต่ำงๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่
ตำมกลยุทธ์ New S-Curve 

เมษำยน           GPSC & TOP: เมื่อวันที่ 1 และ 10 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของ GPSC และ TOP 
อนุมัติให้ GPSC และบริษัทย่อยของ TOP ท ำสัญญำเพื่อโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วยผลิตไฟฟ้ำ (Energy 
Recovery Unit: ERU) ซ่ึงมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 250 เมกกะวัตต์และไอน้ ำ 175 ตันต่อช่ัวโมง ส ำหรับ
กระบวนกำรผลิตของโครงกำร CFP โดยมีมูลค่ำโครงกำรไม่เกิน 757 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (ประมำณ 
24,113 ล้ำนบำท)  ซ่ึงคำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในไตรมำส 3 ปี 2566 

PTT:      เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของ ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 2.00 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.0 ของก ำไรสุทธิของงบ
กำรเงินรวมของปี 2561 (ปตท.ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลประกอบกำรงวด 6 เดือนแรกของปี 
2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.80 บำท) คงเหลือเงินปันผลที่จ่ำยส ำหรับผลประกอบกำรงวด 6 เดือนหลังของปี 
2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.12 บำท จ่ำยวันที่ 30 เม.ย. 2562 

PTT:      เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2562 PTTER ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้มดี ำเนินกำรทำงกฎหมำย ส ำหรับกำร
ลงทุนในโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) โดยด ำเนินกำรฟ้องร้องรัฐบำล
อียิปต์เพื่อเรียกร้องค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกกำรลงทุนในโครงกำร EMG ผ่ำนศำลอียิปต์ตำม
สนธิสัญญำคุ้มครองกำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอียิปต์ (Thailand-Egypt BIT) 

PTT:      เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2562 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคา
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ที่จ ำหน่ำยให้กลุ่มรถบริกำรสำธำรณะ 1 บำทต่อกก.ทุกๆ 4 เดือน 
โดยปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ 16 พ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2562 และครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2563 
จนครบ 3 บำทต่อกิโลกรัม 

 PTT:     เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE SG) (บริษัทย่อยของ ปตท. ใน
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงปตท. ถือหุ้นใน PTTGE SG ทั้งหมด) จ ำหน่ำยเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษัท 
Chancellor Oil Pte. Ltd. (CO) ที่ถืออยู่จ ำนวนร้อยละ 77.56 (บริษัทซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อ
ด ำเนินธุรกิจปลูกปาล์มน้ ามันและผลิตน้ ามันปาล์มผ่ำนบริษัท PT First Borneo Plantations (PT FBP)) 
รวมถึงโอนหนี้เงินกู้ที่ PTTGE SG ให้แก่บริษัท Premier Palmoil Energy Pte. Ltd. (Premier) ในฐำนะผู้
ซ้ือ โดยกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่ม ปตท. และส่งผล
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ให้ปัจจุบัน ปตท. ไม่มีกำรลงทุนธุรกิจปลูกปำล์มน้ ำมันและผลิตน้ ำมันปำล์ม และเมื่อ 14 พ.ย. 2562 
ปตท. ปิดบริษัท Sabran Brothers Pte. Ltd. แล้วเสร็จ (บริษัทซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ถือหุ้น
โดย PTTGE SG ทั้งหมด) ทั้งนี้กำรปิดบริษัทดังกล่ำวเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำง
ของกลุ่ม และไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท.    

 PTT:      เมื่อ 30 เมษำยน 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561 
- 2580 (PDP 2018) โดยมีแผนก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำส่วนเพิ่มในระหว่ำงปี 2561 - 2580 รวมทั้งส้ิน 56,431 
เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ำจะมีสัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลคิดเป็นร้อยละ 65.0 ประกอบด้วย ก๊ำซธรรมชำติ 
ร้อยละ 53.0 และ ถ่ำนหินลิกไนต์ ร้อยละ 12.0 ที่เหลือเป็นสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิล ร้อยละ 35.0 
ประกอบด้วย พลังน้ ำต่ำงประเทศ ร้อยละ 9.0 พลังงำนหมุนเวียน ร้อยละ 20.0 และกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ร้อยละ 6.0 

พฤษภำคม       PTT:       เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.กัลฟ์ เอ็นอำร์
วี1 ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 15 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต 

 PTT Group: เมื่อวันที่ 5 พฤษภำคม 2562  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีผลบังคับ โดยก ำหนดให้นำยจ้ำง
จ่ำยชดเชยลูกจ้ำงที่ท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำ
สุดท้ำย 400 วันจำกเดิม 300 วัน บริษัทในกลุ่ม ปตท. (ยกเว้น ปตท.) จึงตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นใน   ไตรมำส 2 ปี 2562 ประมำณ 3,150 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ ปตท. เนื่องจำก ปตท. เป็นรัฐวิสำหกิจ ภำยใต้ พ.ร.บ. 
แรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

PTT:      เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 ปตท. ลงนำมสัญญาขายพลังงานกับบริษัท ศรีฟ้ำ โฟรเซนฟู้ด จ ำกัด เพื่อ
พัฒนำและติดตั้งระบบผลิตพลังงำนที่สำมำรถผลิตได้ทั้งพลังงำนไฟฟ้ำ  ควำมร้อนและควำมเย็นใน
ระบบเดียวกัน (Modular Tri-Energy Plant) 

GC:       เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 คณะกรรมกำรของ GC มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อกำรบริหำรทำง
กำรเงิน ภำยในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท จ ำนวนหุ้นซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของหุ้นที่จด
ทะเบียนและช ำระแล้วทั้งหมด ระยะเวลำโครงกำร 6 เดือน นับตั้งแต่ 11 มิถุนำยน ถึง 9 ธันวำคม 2562 

TOP:      เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด (TS) บริษัทย่อยของ TOP มี
มติอนุมัติให้ TS ซ้ือหุ้นเพื่อร่วมลงทุนในบริษัท PT. Tirta Surya Raya (TSR) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบ
กิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์และสำรท ำละลำยในประเทศอินโดนีเซีย เงินลงทุนไม่เกิน 1.5 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 47.7 ล้ำนบำท โดยซ้ือหุ้นสำมัญจำกผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ TSR คิดเป็น
สัดส่วนกำรเข้ำถือหุ้นที่ร้อยละ 67.0 (สัญญำซ้ือขำยหุ้นลงนำมในเดือนมิถุนำยน 2562) 

มิถุนำยน  PTT:      เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.เบิกไพรโคเจน
เนอเรช่ัน ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 14 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต  

 PTTEP: เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนำมใน
สัญญำซ้ือขำยหุ้น เพื่อเข้ำซ้ือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex มูลค่ำรวมประมำณ 622 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
และ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2562 กำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในสัญญำฯ ดังกล่ำวเสร็จ
สมบูรณ์ ทั้งนี้ Partex ด ำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภำคตะวันออกกลำงโดยเฉพำะในประเทศโอมำน 
และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก Partex โดย ณ ส้ินปี 2561 มีปริมำณส ำรองปิโตรเลียมตำมสัดส่วน
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กำรลงทุน ประมำณ 65 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ และมีปริมำณกำรขำยสุทธิ ปี 2561 ประมำณ 
16,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน  

 PTTEP:  เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. 
และมีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน (โครงกำรฯ) ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วม
ทุน ประกำศกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำยในกำรพัฒนำและก่อสร้ำงโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวบน
บกส ำหรับ 2 สำยกำรผลิตแรก ในแหล่งก๊ำซธรรมชำติ Golfinho-Atum ซ่ึงตั้งอยู่นอกชำยฝั่ง Area 1 
สำธำรณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) โครงกำรโมซัมบิก แอเรีย วัน นับเป็นโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว
บนบกแห่งแรกของโมซัมบิก โดยจะเริ่มผลิตจำก 2 สำยกำรผลิตแรกด้วยก ำลังกำรผลิตรวม 12.88 ล้ำน
ตันต่อปี โดยคำดว่ำโครงกำรนี้จะสำมำรถเพิ่มปริมำณส ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) 
ให้กับ ปตท.สผ. ตำมสัดส่วนกำรลงทุน ประมำณ 140 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ และจะสำมำรถเริ่ม
กำรผลิตได้ในปี 2567 

 PTT:      เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน  2562 ปตท. ได้แจ้งทบทวนแผนการลงทุน ปี 2562 ของ ปตท. และบริษัทย่อยที่ 
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0 จำก จ ำนวน 70,501 ล้ำนบำทเป็น 103,697 ล้ำนบำท โดยแผนกำรลงทุนส่วน
เพิ่มส่วนใหญ่เป็น กำรลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ำและพลังงำนทดแทนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 TOP:      เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน  2562 คณะกรรมกำรบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด (TTC) บริษัทย่อย
ของ TOP มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท ท็อป เวนเจอร์ส จ ำกัด และ บริษัท TOP Ventures Hong Kong 
Limited เพื่อด ำเนินกำรธุรกรรมด้ำน Corporate Venture Capital (CVC) โดยกำรลงทุนในกองทุน 
Venture Capital (VC) และ/หรือ ธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 PTTEP: เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited (Malaysian Branch) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท.สผ. ได้ค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ใน Lang Lebah-1RDR2 ซ่ึงเป็นหลุมส ำรวจ
แรกของโครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี ที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชำยฝั่งรัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซี ย โดยผล
กำรเจำะส ำรวจหลุม Lang Lebah-1RDR2 ในครั้งนี้นับเป็นกำรค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติครั้งใหญ่ที่สุด
ครั้งหนึ่งของ ปตท.สผ. และโครงกำรมีแผนกำรเจำะหลุมเพิ่มเติม เพื่อยืนยันศักยภำพทำงปิโตรเลียม
ต่อไป 

กรกฎำคม  PTT:      เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 ปตท. เริ่มส่งก๊ำซเพื่อกำรค้ำให้กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า SPP บจก.กัลฟ์ เอ็นอำร์วี2 
ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 16 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 OR:        เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2562 บริษัท พีทีทีโออำร์ จ ำกัด (มหำชน) (OR) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. จด
ทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีทีโออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (OR Holdco) และ OR ถือหุ้น
ทั้งหมด และเมื่อ 24 ก.ค. 2562 ได้มีกำรจัดตั้ง บริษัท พีทีทีโออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้งส์ 
(สิงคโปร์) จ ำกัด (SG Holdco) โดย OR Holdco ถือหุ้นทั้งหมด ซ่ึงกำรจัดตั้งทั้ง 2 บริษัทนี้มีวัตถปุระสงค์
เพื่อรองรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศของ OR 

PTT:     เมื่อวันที่  24 กรกฎำคม 2562ปตท. ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ หรือ GSA กับโครงการ
โรงไฟฟ้า IPP IP2 ขนำด 540 เมกะวัตต์ ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนช่ันแนล เพำเวอร์ ซัพพลำย 
จ ำกัด (มหำชน) (NPS) ซ่ึงมีก ำหนดเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ใน พ.ศ. 2570 

GPSC & PTT & TOP & GC: เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 คณะกรรมกำร GPSC มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 14,983 ล้ำนบำท เป็น 28,197  ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,321 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม
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สัดส่วน (Rights Offering) ซ่ึงรำคำเสนอขำยหุ้นละ 56 บำทต่อหุ้น โดยรำคำเสนอขำยดังกล่ำวพิจำรณำ
ก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำดของหุ้นโดยก ำหนดส่วนลดประมำณร้อยละ 20.0 ของรำคำถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักย้อนหลัง 30 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำร GPSC มีมติให้เสนอวำระเรื่องกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ ซ่ึงเท่ำกับ 70 บำทต่อหุ้น   และผู้ถือหุ้น
สำมำรถจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิได้ (Oversubscription)  ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้แก่ 
PTT, TOP และ GC ได้มีมติสนับสนุนแผนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้น รวมทั้งคณะกรรมกำร PTT ได้อนุมัติให้จองซ้ือหุ้น GPSC หำกมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ
จำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ GPSC  ภำยหลังกำรเพิ่มทุนของ GPSC ท ำให้ ณ 31 ธันวำคม 2562 
ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.81 (เดิมถือหุ้นร้อยละ 22.58) 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร PTT มีมติให้เงินกู้แก่บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด (TP) ตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น(ปตท. ถือหุ้นใน TP ร้อยละ 26.0 ) เพื่อใช้ส ำหรับกำรเพิ่มทุนของ GPSC (TP ถือหุ้น GPSC ใน
สัดส่วนร้อยละ 20.8) ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท ส่วนของ TOP ซ่ึงถือหุ้นใน TP ร้อยละ 74.0 ได้มี
มติให้เงินกู้ยืมผ่ำนบริษัท TTC วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 11,385 ล้ำนบำท 

สิงหำคม         PTT:       เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมัติกำรสนับสนุนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
นวัตกรรม ผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจเริ่มต้น โดยลงทุนใน บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท เพื่อกำรพัฒนำไปสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมตำมนโยบำยรัฐ รวมทั้งเป็น
กำรสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันให้กับประเทศไทยในระยะยำว 

 OR:        สิงหำคม 2562 และ เดือน พฤศจิกำยน 2562 OR จัดตั้งบริษัท JV Retail และ JV Terminal เพื่อขยำย
กำรด ำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมำ ตำมล ำดับ    

 PTT:      เมื่อ 19 สิงหำคม 2562 บริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัท PTTGM (บริษัท
ย่อยซ่ึง PTT ถือหุ้นทั้งหมด) ร้อยละ 95.8 เข้ำลงทุนผ่ำนบริษัทย่อยของ SAR โดยกำรซ้ือหุ้นสำมัญ
ทั้งหมด ใน PT Sentika Mitra Persada (SMP) ทุนจดทะเบียน 57,804 ล้ำนรูเปียห์อินโดนีเซีย และ PT 
Multiara Kapuas (MK) ทุนจดทะเบียน 21,883 ล้ำนรูเปี ยห์อินโดนี เซีย ซ่ึงทั้ ง 2 บริษัท เป็นผู้ถือ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่ำกำรลงทุนรวมทั้งส้ินประมำณ 11.7 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ กำรลงทุนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษำปริมำณส ำรอง (Reserves) ถ่ำนหินให้กับกลุ่ม 
SAR เนื่องจำกปริมำณส ำรองถ่ำนหินในแหล่งที่มีในปัจจุบันปรับลดลง รวมถึงสำมำรถเพิ่มศักยภำพใน
กำรปรับคุณภำพของถ่ำนหินจำก เหมืองที่ผลิตในปัจจุบันเพื่อให้ตอบสนองและตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำของกลุ่ม SAR 

กันยำยน         PTT:      เมื่อวันที่ 26 กันยนยน 2562 ปตท.รับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงาน 1,069 ล้ำนบำท ตำมประกำศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

     PTT:       เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส ำหรับผล  
ประกอบกำรครึ่งแรกของปี 2562 (1H2562) ในอัตรำ 0.90 บำทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.0 ของก ำไร
สุทธิของงบกำรเงินรวมของ 1H2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 25 ตุลำคม 2562 

ตุลำคม  PTT:      เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT Tank) ซ่ึงถือหุ้นโดย PTT ทั้งหมดจด

ทะเบียนจัดตั้งบริษทัร่วมทุนกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (GULF) ภำยใต้
ช่ือ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500 ล้ำนบำท โดย PTT Tank 
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ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.0 และ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด กำร
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่ำวได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ปตท. เมื่อ  20 มิ.ย. 2562 โดยบริษัทที่จัดตั้ง
ใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจทั้งด้ำน LNG Value Chain และด้ำนโลจิสติกส์ สนับสนุนกำรลงทุน
อื่นๆ ในอนำคตตำมแผน    กลยุทธ์ของปตท. ทั้งยังเป็นกำรสร้ำงพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ และเมื่อ 1 ต.ค. 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด ได้
เข้ำท ำสัญญำ ร่วมลงทุนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วง
ที่ 1) ที่มีมูลค่ำกำรลงทุนร่วมกันในส่วนของกำรถมทะเลประมำณ 12,900 ล้ำนบำท และสิทธิในกำร
ก่อสร้ำง LNG Terminal ช่วงที่ 1 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนตัน เป็นเงินลงทุนประมำณ 28,000 ล้ำนบำท 
รวมกำรลงทุนทั้งหมดประมำณ 40,900 ล้ำนบำท 

 PTT:      เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2562 ปตท. ได้ท ำค ำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ในช่ือ US$ 350,000,000 5.875% 
Senior Notes due 2035 (หุ้นกู้ชุดปี 2035) และ US$ 600,000,000 4.500% Senior Notes due 2042 (หุ้นกู้
ชุดปี 2042) และให้ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด (PTT TCC) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ออก
หุ้นกู้ใหม่ทดแทน โดย ปตท. ค้ ำประกันกำรช ำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดที่ออกใหม่ โดยหุ้นกู้มีเงินต้นจ ำนวน 
ประมำณ 245 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ 330  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ตำมล ำดับ 

พฤศจิกำยน     PTT:      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Mitsui โดยมี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท ในสัดส่วนของ ปตท. ไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อด ำเนินธุรกิจ Robotics 
& AI Service Enabler 

         PTT:      เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 ปตท. ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ กับ ลูกค้าโรงไฟฟ้า IPP บจก.บูรพำ 
พำวเวอร์ ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 90 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อ
ลูกบำศก์ฟุต  

ธันวำคม  PTT:     เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 ศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ปตท. (ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์
ค ำพิพำกษำของศำลแพ่งที่มีค ำพิพำกษำให้บังคับตำมค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ให้ ปตท.
จ่ำยเงินแก่บริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ในข้อพิพาทตามสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติไทรน้อย –โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้) เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ำยเงินตำมค ำพิพำกษำของศำล
แพ่ง และเมื่อ 8 ม.ค. 2563 ปตท. ได้วำงเงินช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำจ ำนวนประมำณ 4,543 ล้ำนบำท ต่อ
ศำลแพ่งแล้ว      

 PTT:      เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 ปตท. ได้ลงนำมต่อสัญญา GSA ฉบับใหม่ ขยำยอำยุสัญญำ GSA 3 ปี  กับ 
บจก.บำงกอก โคเจนเนอเรช่ัน ปริมำณก๊ำซฯ จัดส่งตำมสัญญำ 17 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต และ เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2562 บจก. อมตะ บี.กริม เพำเวอร์ 1 ปริมำณก๊ำซฯ 
จัดส่งตำมสัญญำประมำณ 21 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต  

 PTT:      เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 กลุ่ม OR ลงนำมในสัญญำร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากัด (CRG) เพื่อด ำเนินธุรกิจกำแฟ Café Amazon ในประเทศเวียดนำม โดยกลุ่ม OR ลงทุนผ่ำน บริษัท
พีทีทีโออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิงส์ (สิงคโปร์) จ ำกัด (บริษัทย่อยของ OR) ในสัดส่วนร้อยละ 60.0 
และกลุ่ม CRG ลงทุนร้อยละ 40.0 ซ่ึงเงินลงทุนในส่วนของกลุ่ม OR เป็นจ ำนวนไม่เกิน 2.1 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
ปตท. เป็นบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจในกำรสร้ำงควำม

มั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ สร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง  

กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เปน็กำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตัง้แต่ต้นน้ ำจนถึงปลำยน้ ำโดย มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนพลังงำน ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่
ด ำเนินงำนเองและธุรกจิที่ลงทุนผ่ำนบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจและควำมเชื่อมโยงทำงธุรกิจดังนี้
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โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
/1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 7 บริษัท 
/2 ปตท. ได้ต้ังหน่วยงำนเพื่อดูแลธุรกิจและสินทรัพย์ท่ีรับโอนจำกธุรกิจน้ ำมันเดิมซึ่งยังคงเหลือเพียงเล็กน้อย 
/3 ปตท. ถือหุ้นสำมัญของ BSA ท้ังหมด จึงมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของร้อยละ 100 
 
 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) /1 47.92% 
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) /1                 47.53% 
บมจ.ไออำร์พีซี (IRPC) /1    47.55% 
บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK)                 100.00% 
 

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
 ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ 
 

  หน่วยธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 

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

ละลำย 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 กำรค้ำอนุพันธ์ 
 จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 
  

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 

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

บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (มำเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี (PTTGL)                     50.00% 
 บจ. มำบตำพุด แอร์โปรดักส์ จ ำกัด (MAP) 49.00% 
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กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ปลาย 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

ธุรกิจอืน่ๆ  

บมจ. ปตท.  

PTT Regional Treasury Center (PTTRTC)    100.00% 
PTT Treasury Center Co., Ltd. (PTT TCC)   100.00% 
บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA)/3 25.00% 
บจ. สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม (SPSE)         20.00% 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1                           13.33% 
  

 

บริษัท ปตท. ค้ำสำกล จ ำกัด (PTTT)                    100.00% 
PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) 100.00% 

 

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

กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo)                                    50.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ (PTTES)                            40.00% 
บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC) /1            22.81%   
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (DCAP)                                   35.00% 
บจ.ไทยออยล์เพำเวอร์ (TP)                                              26.00% 
บจ.พีทีที ดิจิตอลโซลูชั่น (PTT DIGITAL)                      20.00% 
บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย) (InnoSpace)            19.42% 
บจ. เอชจี โรโบติกส์ (HG Robotics)             9.49%  
บจ. บำเนีย (ประเทศไทย)              2.89% 

 นวัตกรรมและดิจิตอล 
   วิศวกรรมและบริหำรโครงกำร     
 
 

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

หน่วยธุรกิจน้ ามัน 
 
บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (OR) /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      



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนที่ 1(1) หน้ำที ่25 

1.4       ความสัมพันธ์กับกลุม่ธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
 ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจที่มีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
กระทรวงพลังงำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลังงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535โดยภำครัฐสำมำรถก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยพลังงำน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
ณ ปัจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ เป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอย่ำง

ครบวงจรเพียงรำยเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่กำรส ำรวจและผลิต กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ  กำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ทำงท่อ กำรแยกก๊ำซธรรมชำติ กำรจัดจ ำหน่ำย รวมถึงกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  และกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ ทั้งยังเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดหำ ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และ
ด ำเนินธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาตขิองกลุ่ม ปตท. 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและกา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. ประกอบด้วย 

2.1.1     ธุรกิจต้นน้้าที่ ปตท. ด้าเนินการเอง   
2.1.1.1  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

 ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ ค้ำส่งและค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติ จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้ง
กำรลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจัดหำก๊ำซ
ธรรมชำติครอบคลุมกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศ และกำรน ำเข้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน รวมถึงกำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติใน
รูปแบบก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเพียงพอรองรับควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับกำรจัดจ ำหน่ำยครอบคลุมกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ำซ่ึง
ประกอบไปด้วย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent Power Producer : IPP) และ 
ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (Small Power Producer : SPP)  กำรจัดจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม ผ่ำนกำรลงทุนระบบท่อจัด
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับภำคขนส่ง เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือกทดแทน
น้ ำมันเบนซินและดีเซล ผ่ำนกำรลงทุนในสถำนีบริกำร NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  ปตท. ได้ลงทุนใน 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในประเทศ 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

การสาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

     

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั

จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2 
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/1 บมจ. ปตท.ดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ., ปตท. ดาํเนินการจดัหากา๊ซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศและนําเขา้ LNG  
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 ปตท. ดาํเนินการเอง 

/3
 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่2 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำจำกก๊ำซ
ธรรมชำติ เพื่อน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุน
ภำคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อ
ใช้เป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนส่ง 

นอกจำกนี้ หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจบริหำรสินทรัพย์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ธุรกิจขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วยระบบส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล ที่เช่ือมต่อกับ
แหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันออก ที่รับก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งในอ่ำว
ไทย และสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊ำซจำกแหล่งยำดำนำ เยตำกุน 
และ ซอติก้ำ ในสหภำพเมียนมำที่ชำยแดนไทย-สหภำพเมียนมำ  เพื่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังผู้ผลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ  NGV และอุตสำหกรรม  และ ปตท. ยังได้มีกำรลงทุนสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Receiving 
Terminal) ผ่ำนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTT LNG) ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริกำรในกำรรับเรือน ำเข้ำ 
LNG  กักเก็บ LNG และแปลงสภำพ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ของ หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
ปตท. โดย PTT LNG ได้เปิดให้บุคคลที่สำมสำมำรถแจ้งควำมประสงค์เพื่อเข้ำมำใช้หรือเชื่อมต่อสถำนี LNG ตั้งแต่วันที่ 30 
มีนำคม 2558 

  กำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ของธุรกิจก๊ำซธรรมชำติทั้งในส่วนค้ำส่ง และค้ำปลีก จะอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ.  
2550 

 โดย ปตท. แบ่งกิจกำรเกี่ยวกับธุรกิจก๊ำซธรรมชำตเิป็น 4 ธุรกิจย่อย ได้แก่   
(1) ธุรกิจจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)  และแปรสภำพเป็นก๊ำซธรรมชำติ เพื่อจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำ 
โดยมผีู้ใช้ก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟำ้ 

(2) ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบด ำเนินกำรและพัฒนำธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงในปัจจุบันมีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 6 โรง   

(3) ธุรกิจท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  (Distribution Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำรและพัฒนำระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ ซ่ึงเป็นท่อจัดจ ำหน่ำยที่ต่อเช่ือมจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกค้ำ
อุตสำหกรรม เพื่อจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

(4) ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (Natural Gas for Vehicles : NGV) รับผิดชอบกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV และ
กำรส่งเสริมกำรขยำยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในภำคกำรขนส่ง เพื่อให้ก๊ำซธรรมชำติเป็นทำงเลือกเชื้อเพลิงในด้ำนขนส่ง
ที่มีรำคำถูกกว่ำน้ ำมัน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยเช้ือเพลิงให้กับผู้บริโภคและลดปัญหำ
มลภำวะทำงอำกำศที่ทวีควำมรุนแรงขึ้น  

ส ำหรับปี 2562 ปตท. มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 406,177  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 533 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.1 จำกปี 2561 ที่มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 405,644  ล้ำนบำท  
(รำยละเอียดตำมโครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท. และบริษัทย่อยแบ่งตำมสำยผลิตภัณฑ์ในหัวข้อที่ 2.5)  
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่3 

2.1.1.1.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ  
กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อยู่ในควำมรับผิดชอบของธุรกิจจัดหำและตลำดก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรจัดหำ

ก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 มำจำกกำรจัดหำจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศ ส่วนที่เหลือมำจำกกำรน ำเข้ำก๊ำซ
ธรรมชำติจำกประเทศสหภำพเมียนมำ และ กำรน ำเข้ำ LNG 

ปัจจุบันปตท. เป็นผู้ซื้อก๊ำซธรรมชำติจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติภำยใต้สัญญำซื้อก๊ำซธรรมชำติ ที่มีอยู่ทั้งส้ิน 15 ฉบับ 
แบ่งเป็นสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติในประเทศจ ำนวน 11 ฉบับ ได้แก่ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งไพลิน, สัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่งบงกชเหนือ, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งบงกชใต้ /1 สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยูโนแคล 123 /2, 
สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแปลง B8/32/3, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งอำทิตย์, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง MTJDA 
แปลง A-18, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง MTJDA แปลง B-17, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งน้ ำพอง,  สัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่งสินภูฮ่อม/4, สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่ลำนกระบือ) , และสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำก
แหล่งต่ำงประเทศอีกจ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำ, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งเยตำกุน, 
และสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำ/5จำกสหภำพเมียนมำร์ 
หมายเหตุ : 
/1    มีกำรลงนำมสัญญำ เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวันละ 320 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เร่ิมส่งก๊ำซฯได้ตำมสัญญำฯ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนำยน 2555 
/2 เร่ิมซ้ือขำยก๊ำซฯวันท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมำณเร่ิมต้นท่ี 680 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และทยอยเพิ่มขึ้นเป็น 1,010 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันเมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2554 
และเพิ่มขึ้นเป็น 1,240  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันในวันท่ี 24 เม.ย.  2555  แต่เร่ิมลดปริมำณซ้ือขำยเหลือเพียง 1,215 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2560 เป็น
ต้นไป และหมดอำยุสัญญำฯ / หมดอำยุสัมปทำนวันท่ี 23 เม.ย. 2565   
/3 ประกอบด้วยแหล่งเบญจมำศ เบญจมำศนอร์ท  มะลิวัณย์  จำมจุรี  นอร์ทจำมจุรี ชบำ  ลันตำ  ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค 2562 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯ วันละ 45 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  
/4 หมดอำยุสัญญำฯ 28 พ.ย. 2564 
/5 มีกำรลงนำมสัญญำ เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวันละ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เร่ิมส่งก๊ำซฯ เมื่อวันท่ี 5 สิงหำคม 2557 
 

 นอกจำกนี้ ปตท. ได้มีกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลวเข้ำมำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรจัดหำก๊ำซฯ และ
สนองควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ปตท. มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวระยะยำวรวมทั้งส้ิน 4 ฉบับ 
รวม 5.2 ล้ำนตัน ได้แก่สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวกับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited สัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติ เหลวกับบริษัท SHELL EASTERN TRADING (PTE) LTD  สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ เหลวกับบริษัท BP 
SINGAPORE PTE.LIMITED และ สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวกับบริษัท PETRONAS LNG LTD. 

 ทั้งนี้ กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมำจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนก๊ำซธรรมชำติในประเทศ โดยมี
ปริมำณและสัดส่วนกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี้ 
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่4 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

ในประเทศ       
- ไพลิน 353 7.5 405 8.6 408 8.5 

- บงกช (เหนือ / ใต้) 835 17.7 735 15.6 787 16.4 

- ยูโนแคล 1,2,3 1,305 27.6 1,287 27.3 1,286 26.8 

- B 8/32 103 2.2 79  1.7 76  1.6 

-   อำทิตย์ 212 4.5 209  4.4 220  4.6 

- MTJDA 436 9.2 464 9.9 462 9.7 

- น้ ำพอง/สินภูฮ่อม 86 1.8 86 1.9 91 1.9 

-   สิริกิติ ์ 12 0.3 11 0.2 10 0.2 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,342 70.8 3,276  69.6 3,340 69.7 
ต่างประเทศ       
- ยำดำนำ 420 8.9 440  9.3 419  8.7 

- เยตำกุน 204 4.3 141  3.0 99  2.1 

-  ซอติก้ำ 224 4.7 224  4.8 218  4.6 

-  LNG 530 11.2 627 13.3 716 14.9 

รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 1,378 29.2 1,432  30.4 1,452 30.3 
รวมการจัดหาทั้งหมด 4,720 100 4,708  100  4,792 100 

รำคำซื้อก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 
(บำท/ล้ำนบีทีย)ู 

195.0 214.6 228.7 

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

 
เงื่อนไขหลักของสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ 

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

ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติมีหน้ำที่จัดเตรียมควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด (Contractual Delivery Capacity หรือ 
CDC) เพื่อให้ ปตท. สำมำรถเรียกรับก๊ำซธรรมชำติสูงสุดได้ถึงร้อยละ 105 - 125 ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติรำยวัน (Daily 
Contract Quantity หรือ DCQ) แล้วแต่สัญญำ ในขณะที่ ปตท. จะต้องรับก๊ำซธรรมชำติให้ได้ตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำ
รำยวัน อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่เกินกว่ำ CDC ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำได้ หำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ
สำมำรถผลิตและส่งมอบได้ 
 อย่ำงไรก็ตำม หำกในปีสัญญำใด ปตท.ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณขั้นต่ ำได้ครบตำมที่ก ำหนดส ำหรับปี
สัญญำนั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะต้องช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่มิได้รับ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณที่ได้ช ำระไปแล้วในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีก ำหนดเวลำ และไม่ต้องช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติใน
ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิในกำรรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณที่ได้ช ำระไปแล้วดังกล่ ำว ปตท. 
จะต้องรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติให้ได้ครบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำตำมสัญญำส ำหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทำงกลับกัน กรณีที่ 
ปตท.ซ้ือก๊ำซธรรมชำติเกินกว่ำปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำของปีสัญญำใดๆ ปตท. จะสำมำรถน ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนที่เกินกว่ำ CDC ตำมสัญญำ (Carry-Forward) ไปหักลดปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำในปีสัญญำต่อๆ 
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่5 

ไปได้ในปริมำณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แล้วแต่สัญญำ ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำในปีสัญญำดังกล่ำว โดยสิทธิ
ดังกล่ำวในปริมำณก๊ำซธรรมชำติส่วนเกินนั้นๆ จะสิ้นสุดภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกปีที่เกิดก๊ำซ Carry-Forward  

 ในกรณีที่ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กับ ปตท. ได้ครบตำมปริมำณที่ ปตท. เรียกรับจำก
ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติในแต่ละวัน (Shortfall) ปตท. จะช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่รับจริง โดยมีสิทธิได้รับ
ส่วนลดร้อยละ 20-25 ส ำหรับรำคำของปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ขำดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไป หรือปีถัดไป แล้วแต่สัญญำ 
ทั้งนี้ เมื่อส้ินปีสัญญำ ปตท. สำมำรถน ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติขำดส่งไปลดปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำ
รำยปีได้ 

 ส ำหรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติที่ก ำหนดในสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดรำคำฐำนเริ่มต้น ( Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นรำคำคงที่ โดยมีกำรก ำหนดสูตรรำคำสูงสุดและรำคำต่ ำสุดเพื่อคุ้มครองผู้ซ้ือและผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ โดยสูตรปรับ
รำคำก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้  คือ รำคำน้ ำมันเตำก ำมะถันสูงในตลำดสิงคโปร์ อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และดัชนีทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น ดัชนีรำคำขำยส่งของประเทศไทย และดัชนีรำคำผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกำส ำหรับ
ธุรกิจน้ ำมันและก๊ำซ เป็นต้น ทั้งนี้ ระยะเวลำในกำรปรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละสัญญำ 
กล่ำวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แล้วแต่สัญญำ รำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำตินี้จะส่งผ่ำน  (Pass Through) ไป
ให้กับลูกค้ำในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำซ่ึงซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้ำหลักตำมสูตรรำคำในสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติ 
ส่งผลให้ควำมเสี่ยงของ ปตท. จำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ 

 สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติทุกสัญญำมีข้อก ำหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นกรณีที่ ปตท. หรือผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติสำมำรถยก
เป็นเหตุในกำรที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำได้ ซ่ึงเหตุสุดวิสัยที่ก ำหนดในสัญญำดังกล่ำวหมำยรวมถึงเหตุกำรณ์ใดๆ  
ที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญำไม่สำมำรถควบคุมได้ นอกจำกนี้ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติบำงฉบับได้ก ำหนดให้กรณีที่ ปตท. ไม่สำมำรถรับ
ซ้ือก๊ำซธรรมชำติได้อันเนื่องจำกมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกค้ำของ ปตท. จนเป็นเหตุให้ลูกค้ำดังกล่ำวไม่สำมำรถรับซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำก ปตท. ได้ ซ่ึงในกำรนี้ ปตท. จะอ้ำงเหตุสุดวิสัยดังกล่ำวได้ต่อเมื่อ ปตท. จะต้องลดปริมำณรับก๊ำซธรรมชำติจำก
ผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติที่เกี่ยวข้องทุกรำยลงตำมสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง 
 
สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) ส้ินสุดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในสัญญำ หรือ  
(2) เมื่อระยะเวลำตำมสัมปทำนส้ินสุดลง (เฉพำะกรณีแหล่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศ) หรือ  
(3) เมื่อปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติในแหล่งดังกล่ำวหมดลง  

 
การจัดจ้าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ  
 ปตท. จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำ ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้ำ
รำยเล็กโดยตรงผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline)  

ปริมำณกำรส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ (รวมปริมำณกำ๊ซธรรมชำติที่ใช้ในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท.) 
ในปี 2560 – ปี 2562 มีรำยละเอียดดังนี้    
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่6 

กลุ่มลูกค้า 

ปี 2560/1 ปี 2561 ปี 2562 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

1. กฟผ. 757 16.0 737 15.6 755 15.7 
2. ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 934 19.9 739 15.7 750 15.6 
3. ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 1,043 22.1 1,222 25.9 1,305 27.2 
4. ลูกค้ำอุตสำหกรรม/2 986 20.9 998 21.2 971 20.3 
5. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 996 21.1 1,015 21.6 1,015 21.2 
รวม 4,716 100.0 4,711 100.0 4,796 100.0 

ท่ีมำ : ปตท. 

หมำยเหตุ : ปริมำณก๊ำซธรรมชำติค ำนวณ ณ ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต  และค ำนวณโดยใช้จ ำนวนวันตำมปีปฏิทิน 
/1 แก้ไขเเพื่อกำรเปรียบเทียบตำมกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรโดยในปี 2561 ก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง (NGV) ย้ำยมำอยู่ภำยใต้ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
จำกปี 2560 ท่ีอยู่ภำยใต้ธุรกิจโครงสร้ำงพื้นฐำน (ซ่ึงในปี 2561 เปล่ียนชื่อเป็นธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม)  
/2 รวมก๊ำซธรรมชำติท่ีจ ำหน่ำยให้กับบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด และก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง (NGV) 

 โดยทั่วไป โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ รำคำ
เนื้อก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำค่ำผ่ำนท่อ รำยละเอียด ดังนี้ 

(1) ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ  
  รำคำเนื้อก๊ำซธรรมชำติ คือ ผลรวมของรำคำเฉลี่ยของเนื้อก๊ำซธรรมชำติที่ ปตท. รับซ้ือจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติและ
ค่ำตอบแทนในกำรจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
  ส ำหรับค่ำตอบแทนในกำรจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติซ่ึงครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยและควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำร
จัดหำก๊ำซธรรมชำติและกำรตลำดนั้นมีอัตรำแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้ำผู้ซ้ือก๊ำซธรรมชำติ ปัจจุบัน ค่ำตอบแทนใน
กำรจัดหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรับ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระเท่ำกับร้อยละ 1.75 ของรำคำเฉลี่ยของเนื้อก๊ำซธรรมชำติ
ที่ ปตท. รับซื้อจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติ ทั้งนี้ค่ำตอบแทนที่คดิจำก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระดังกล่ำวจะต้องไม่เกิน 2.1525 บำท/
ล้ำนบีทียู ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กซ่ึงซื้อก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่ต่ ำกว่ำลูกค้ำสองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่ำตอบแทนดังกล่ำว
ในอัตรำร้อยละ 9.33 ของรำคำเฉลี่ยของเนื้อก๊ำซธรรมชำติที่ ปตท.รับซ้ือจำกผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนต่ำงๆ 
ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนที่คิดจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กดังกล่ำวจะต้องไม่เกิน 11.4759 บำท/ล้ำนบีทียู  

(2)  อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  
  อัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกได้แก่  ค่ ำบริกำรส่วนของต้นทุนคงที่            
(Demand Charge) ซ่ึงค ำนวณจำกต้นทุนกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยคงที่ในกำรด ำเนินกำร โดยก ำหนดให้มีอัตรำผลตอบแทนกำร
ลงทุนในส่วนของทุน (Internal Rate of Return on Equity) เท่ำกับร้อยละ 18 ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซตำมแผนแม่บทฯ ฉบับที่1/2 
และร้อยละ 12.5 ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) และส่วนที่สองได้แก่ 
ค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge)  ซ่ึงค ำนวณจำกต้นทุนกำรให้บริกำรผันแปร (Variable Cost) ของกำร
ให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำต ิ
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 ในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำแต่ละรำยนั้นขึ้นอยู่กับ
พื้นที่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของลูกค้ำ ดังนี้ 

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

  กำรค ำนวณอัตรำค่ ำบ ริก ำรส่ งก๊ ำซธรรมชำติ เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ กำรค ำน วณ  ซ่ึ งได้ รับ อนุ มั ติ จ ำก
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)  และ 
ปตท. ได้เสนออัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพื่อให้คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
โดยอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ เป็นดังต่อไปนี้ 

อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดังนี้  
                                    หน่วย : บาท/ล้านบีทีย ู 

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงท่ี  (Demand Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง 12.0654 (ก) 

4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ 2.4855 (ข) 

5 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่น้ ำพอง 1.1299 (ค) 

อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ Commodity Charge ดังนี้                                                                    
หน่วย : บาท/ล้านบีทีย ู 

พ้ืนที่ ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผันแปร   
(Commodity Charge) 

1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง 

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

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

                            (ง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2560  เป็นต้นไป 

 



   บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562           แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่8 

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

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

 ปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติทั้งส้ิน 6 โรง  โรงแยกก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดของ ปตท. ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ผลิตของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง และท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดที่ท ำได้จริงในปัจจุบัน 
(Processing Capacity) รวม 2,870  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน สูงกว่ำควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดตำมค่ำกำร
ออกแบบ (Nameplate Capacity)  ซ่ึงอยู่ที่  2,660  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน       

 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ผลิตได้จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2560 –  ปี 2562 เป็นดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,333,363 2,388,136 2,396,338 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 987,554 1,012,359 1,021,520 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน) 2,760,648 2,795,800 2,744,868 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน) 562,931 549,158 576,023 

รวม 6,644,496 6,745,453 6,738,749 
   ที่มำ   :   ปตท. 

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

ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการน้าไปใช้ 
ก๊ำซอีเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊ำซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊ำซหุงต้ม) 

เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยำนพำหนะ โรงงำนอุตสำหกรรม และเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นวัตถุดิบส ำหรับป้อนเข้ำโรงกลั่นน้ ำมันเพื่อผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป และเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 
ไอโซเพนเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
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      ส ำหรับปริมำณกำรจ้าหน่ายผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี ้
 
 
 
 

                  
 
 
 
     ที่มา : ปตท. 

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

รำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำปิโตรเคมีจะเป็นไปตำมสูตรรำคำที่ตกลงกับลูกค้ำ
เป็นรำยๆ ไป โดยส่วนใหญ่จะอ้ำงอิงกับรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก ส ำหรับรำคำก๊ำซโซลีนธรรมชำติจะอิงกับรำคำ
แนฟทำในตลำดโลก ส่วนรำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่จ ำหน่ำยในประเทศ ตั้งแต่ สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป สนพ. จะ
ประกำศรำคำอ้ำงอิงส ำหรับก ำกับรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศเท่ำนั้น โดยเปลี่ยนหลักเกณฑ์กำรอ้ำงอิงรำคำ LPG น ำเข้ำจำก
เดิมที่อ้ำงอิงด้วยรำคำ CP ที่ประกำศรำยเดือน เป็นอ้ำงอิงด้วยรำคำ LPG Cargo จำกข้อมูล Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ 
Platts เฉลี่ยทุกสองสัปดำห์แทน และเพื่อให้ต้นทุน LPG จำกทุกแหล่งจัดหำมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกันและแข่งขันกันได้ภำยใต้ระบบ
กำรค้ำเสรี อย่ำงไรก็ตำมในกรณีของโรงแยกก๊ำซฯปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติให้เก็บส่วนต่ำงเข้ำ
กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงกรณีรำคำ LPG Cargo+X (ค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเข้ำ) สูงกว่ำต้นทุน LPG จำกกลุ่มโรงแยกก๊ำซฯ และชดเชย
กรณีรำคำ LPG Cargo+X ต่ ำกว่ำต้นทุน LPG จำกกลุ่มโรงแยกก๊ำซฯ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ภำครัฐขอควำมร่วมมือให้ ปตท. ช่วยเหลือประชำชนที่ใช้ LPG ในภำคครัวเรือน (ครัวเรือนรำยได้
น้อย ร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอยอำหำร) เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับรำคำขำยปลีก LPG และตัง้แต่ ตุลำคม 2560 เป็นตน้ไป 
ปตท. ได้ให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐแทน  

2.1.1.1.3 ธุรกิจท่อจัดจ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
นอกจำกกำรจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำแล้ว ปตท. ยังจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ

ให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม โดยลงทุนก่อสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) เชื่อมต่อจำกระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ  (Transmission Pipeline) ไปยังลูกค้ำอุตสำหกรรม เพื่อใช้ในกระบวนผลิต (Process) และผลิตไฟฟ้ำใช้เอง 
(Cogeneration) และใช้ในกิจกำรพำณิชย์ (Commercial)  รวมถึงมีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติผ่ำนรถขนส่งในรูปแบบ CNG 
(Compressed Natural Gas) ละ LNG (Liquefied Natural Gas) ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนลูกค้ำทำงระบบท่อจัด
จ ำหน่ำยฯ ทั้งส้ิน 368 สัญญำ และลูกค้ำ CNG/LNG ทั้งส้ิน 5 สัญญำ 

ส ำหรับโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติในกระบวนกำรผลิต จะ
แตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตไฟฟ้ำ กล่ำวคือ  ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่ำก๊ำซ
ธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ใช้จริงในแต่ละเดือน และค่ำบริหำรจัดกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซให้พร้อมใช้งำนตำม
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ได้แจ้งไว้กับ ปตท. เป็นกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้รำคำก๊ำซธรรมชำติที่จ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมถูก
ก ำหนดให้แข่งขันได้กับรำคำเชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ น้ ำมันเตำ และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก๊ำซอีเทน (ตัน) 2,333,234 2,389,118 2,397,704 
ก๊ำซโพรเพน (ตัน) 826,526 907,028 891,923 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงต้ม) (ตัน) 2,919,061 3,203,338 3,594,017 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1 (ตัน) 732,192 692,853 725,050 

รวม 6,811,013 7,192,337 7,608,694 
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2.1.1.1.4  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์   
เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอัน

เนื่องมำจำกควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันดิบและน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลก   ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุน
ยุทธศำสตร์พลังงำนของประเทศที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่จัดหำได้จำกแหล่งภำยในประเทศ  ปตท.ได้เริ่มน ำ NGV มำใช้เป็น
เชื้อเพลิงให้กับรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และต่อมำมีกำรขยำยตลำด 
NGV ไปยังรถกลุ่มอื่นๆ จนถึง ณ ส้ินเดือน ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนรถยนต์ที่ใช้ NGV เป็นเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 366,847 คัน 
(อ้ำงอิงข้อมูลจำกกรมขนส่งทำงบก) โดยมีสถำนีบริกำร NGV ที่เปิดให้บริกำรแล้ว 442 แห่ง ประกอบด้วยสถำนีบริกำรใน
กรุงเทพและปริมณฑลจ ำนวน 209 สถำนี และต่ำงจังหวัดจ ำนวน 233 สถำนี และปริมำณจ ำหน่ำย NGV ปี 2562 เฉลี่ย 227 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุต/วัน 

 
2.1.1.2  หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  (Transmission Pipeline) ด ำเนินธุรกิจให้บริกำร งำนปฏิบัติกำร งำนบ ำรุงรักษำระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ และกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ  เมื่อผู้ขำยก๊ำซธรรมชำติได้ส่ง
มอบก๊ำซธรรมชำติให้กับ ปตท. ที่จุดส่งมอบแล้ว ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดจะถูกส่งไปยังลูกค้ำต่ำงๆ โดยผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ซ่ึงประกอบด้วยระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ
ในทะเล ที่เชื่อมต่อกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย และระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันออก ที่รับก๊ำซจำกอ่ำว
ไทยและสถำนีแอลเอ็นจี ระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊ำซจำกแหล่งยำดำนำ เยตำกุน และ ซอติก้ำ ในสหภำพ
เมียนมำร์ ที่ชำยแดนไทย-สหภำพเมียนมำร์  เพื่อจ่ำยก๊ำซไปยังผู้ผลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  NGV และอุตสำหกรรม โดย
ภำยในระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยังประกอบด้วย หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control 
Unit) และอุปกรณ์รวมก๊ำซธรรมชำติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเพื่อควบคุมคุณภำพก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆ 
ในอ่ำวไทยให้มีค่ำควำมร้อนคงที่เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภำพเดียวกันทั้งระบบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีควำมยำวรวมประมำณ  
4,252 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกควำมยำวประมำณ 2,119 กิโลเมตร (รวมท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังโรงไฟฟ้ำ แต่ไม่รวมระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) 
และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลควำมยำวประมำณ 2,133 กิโลเมตร 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2562  เป็นดังนี้  

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 
ขนาดทอ่ 

(น้ิว) 
ปีที่เริ่ม 

ด้าเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติในทะเล     

เอรำวัณ-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อสำยประธำน) 415 34 2524 เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวัณในอ่ำวไทยไปยังโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
แหล่งบงกช-เอรำวัณ (ท่อสำยประธำน) 171 32 2539 เป็นระบบท่อจำกแหล่งบงกชในอ่ำวไทยท่ีเชื่อมกับแท่นเอรำวัณ 
เอรำวัณ-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อคู่ขนำน) 413 36 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกแท่นเอรำวัณไปยังโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
เอรำวัณ-โรงไฟฟ้ำขนอม  161 24 2539 เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวัณไปยังโรงไฟฟ้ำขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
แหล่งอำทิตย์-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อเส้นท่ี 3) 610 42 2550 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ อำทิตย์ ไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง 
แหล่งเจดีเอ-แหล่งอำทิตย์  95 42 2551 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ เจดีเอ ไปยังแหล่งอำทิตย ์
แหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2)-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล 48 28 2554 เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ เชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2) ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นท่ี 3  ในทะเล  
แหล่งบงกชใต้-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล 38 24 2555 เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ บงกชใต้ ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นท่ี 3 ในทะเล 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก     

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

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

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

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

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

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

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

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง  (ท่อเส้นท่ี 3) 110 36 2549 
เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรำ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบที่ส ำคัญ ณ 31 ธันวำคม 2562  เปน็ดังนี้ (ต่อ) 
 

 

ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ควำมยำวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนำดท่อ 
(น้ิว) 

ปีท่ีเร่ิม 
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียด 

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

70 30 2550 เป็นระบบท่อจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ #RA6 ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยฝั่งทะเล – โรงไฟฟ้ำจะนะ 8 20 2550 เป็นระบบท่อจำกชำยฝั่งทะเล จังหวัด สงขลำ อ ำเภอจะนะ ไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ จังหวัดสงขลำ 
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 7 24 2552 เป็นระบบท่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลักโรงไฟฟ้ำพระนครใต้  ไปยังโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ จังหวดันนทบุรี 
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย -สหภำพเมียนมำ - 
BVW#1 

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

ระยอง-แก่งคอย (ท่อเส้นท่ี 4) 298 42 2558 เป็นระบบท่อจำก จังหวัดระยอง ไปยังระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติโรงไฟฟ้ำวังน้อย-โรงไฟฟ้ำแก่งคอย 
นครสวรรค์ 192 28 2558 เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำวงัน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ไปยัง จังหวดันครสวรรค์ 
นครรำชสีมำ 145 28 2561 เป็นระบบท่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติวังน้อย-แก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี ไปยัง จงัหวัดนครรำชสีมำ 
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แผนที่แสดงโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละโรงแยกก๊าซธรรมชาติ        
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2.1.2    ธุรกิจต้นน้้าที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุม่ ปตท.  
2.1.2.1 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่ อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. 
ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอย่ำงครบวงจร ดังนี้ 

2.1.2.1.1  บริษัท ปตท. จ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ้ากัด (PTT NGD) 
บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2539 เพื่อด ำเนินธุรกิจพัฒนำ

และก่อสร้ำงระบบท่อย่อยเพื่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นคือ (1) บริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน)  (2) International Power S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และ (3) บริษัท ทุนลดำวัลย์ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจพัฒนำและก่อสร้ำง
ระบบท่อย่อยเพื่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนคร 
ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด มีทุนที่ออกและช ำระแล้ว 500 
ล้ำนบำท โดย ปตท. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 58 ของทุนที่ออกและช ำระแล้ว 

ในกำรประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด เป็นผู้ลงทุนสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ (Distribution Pipeline) โดยใช้ท่อเหล็กและท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเชื่อมต่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และระยอง โดยมี 
ปตท. เป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดหำที่ดินตลอดจนสิทธิในกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรก่อสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ
รวมถึงกำรขยำยธุรกิจและลงทุนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในรูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนพลังงำน (Energy services) 
ธุรกิจพลังงำนควำมร้อนร่วม (Cogeneration) และธุรกิจพลังงำนทำงเลือก (Alternative Energy)  ตลอดจนกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ เช่น 
กำรให้บริกำรเกี่ยวกับระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อเพิ่มเติม  

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

ธรรมชำติระยะยำวของแต่ละพื้นที่ อำยุสัญญำ 10 ปี และมีโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติที่ประกอบด้วยรำคำเนื้อก๊ำซธรรมชำติ 
อัตรำค่ำผ่ำนท่อ และค่ำตอบแทนในกำรจัดหำและกำรตลำดและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด มีระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเพื่อขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเครือข่ำยครอบคลุมพื้นที่อุตสำหกรรม 13 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู พ้ืนที่อุตสำหกรรมบริเวณบำงปูใหม่ 
นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง พื้นที่อุตสำหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสำหกรรมโรจนะ นิคม
อุตสำหกรรมนวนคร เมืองอุตสำหกรรมเทพำรักษ์ นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี นิคมอุตสำหกรรม  
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และนิคมอุตสำหกรรมบำงปูเหนือ โดยสัญญำซ้ือ
ขำยก๊ำซธรรมชำติกับลูกค้ำมีอำยุสัญญำ 5 - 7 ปี ซ่ึงรำคำก๊ำซธรรมชำติจะถูกก ำหนดให้สำมำรถแข่งขันได้กับเช้ือเพลิงทดแทน คือ 
น้ ำมันเตำหรือก๊ำซหุงต้ม ในปี 2562 บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด มีปริมำณจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติปริมำณ 54.57 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  ลดลงร้อยละ 4.8% จำกปี  2561 และมีจ ำนวนลูกค้ำ 253 รำย โดยที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและ
จ ำนวนลูกค้ำในปี 2560 –  ปี 2562 เป็นดังนี้ 

การจัดจ้าหน่าย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปริมำณ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 57.22* 57.34 54.57 

จ ำนวนลูกค้ำ (รำย) 249 253 253 
    *ปรับปรุงย้อนหลัง เนื่องจำกเปลี่ยนแปลงสูตร Coversion 
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นอกจำกนี้ บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ได้เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรร่วมทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ในบริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด (AMATA NGD) เพื่อด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อจัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 

(3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 13 

คน  ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ปตท. จ ำนวน 5 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกนี้ ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ซ่ึงรวมต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด ในปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี้ 

         หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,727 8,102 6,883 
รำยได้รวม 7,191 8,845 7,378 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 5,609 6,446 6,240 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 1,582 2,399 1,138 

         หน่วย  :  ล้ำนบำท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
สินทรัพย์รวม 3,116 3,683 2,959 
หนี้สินรวม 790 959 808 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,326 2,724 2,151 

 * ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล Unaudited 

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

  ปตท. และ Petronas บริษัทน้ ำมันแห่งประเทศมำเลเซีย ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เมื่อ วันที่  4 กุมภำพันธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  
(TTM (M)) ขึ้นในประเทศมำเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2543 โดย TTM (T) จะด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำง
ท่อจำกพื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มำใช้ประโยชน์ในประเทศไทย 
และส่งไปยังชำยแดนไทย-มำเลเซีย รวมทั้งให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ ที่จังหวัดสงขลำ และขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
ทำงท่อจำกจังหวัดสงขลำไปยังชำยแดนไทย-มำเลเซีย ส่วน TTM (M) จะด ำเนินธุรกิจให้บริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลวทำงท่อจำกชำยแดนไทย-มำเลเซีย ไปใช้ประโยชน์ในประเทศมำเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 TTM (T) มีทุน
ที่ออกและช ำระแล้ว 8,683.6 ล้ำนบำท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและช ำระแล้ว 52.8 ล้ำนริงกิต (มำเลเซีย) และมีหุ้นบุริมสิทธ์ิ
แบบไถ่ถอนได้ (Redeemable Preference Share มูลค่ำ 150 ล้ำนริงกิต) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50 
ของทุนที่ช ำระแล้วเท่ำกันทั้งสองบริษัท 
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(1) ลักษณะของโครงกำร แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่  1 : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2549  
- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 34 นิ้ว จำกแปลงเอ 18 ในพื้นที่เจดีเอไปที่ อ ำเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 267 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวัน

ละ 1,020 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต   

- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 36 นิ้ว จำกอ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ไปยังชำยแดน

ไทย-มำเลเซีย ที่อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงต่อไปเช่ือมเข้ำกับระบบ

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ Petronas ในรัฐเคดำห์  ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 9 กิโลเมตร มี

ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวันละ 750 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

- โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่  1 มีขนำดควำมสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติวันละ 425 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

ให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติที่น ำขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลำ โดยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  

ปีละ 166,800 ตัน  และก๊ำซธรรมชำติเหลวปีละ 43,000 ตัน  

- วำงท่อส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 นิ้ว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่  1 ขนำนไป

กับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจนถึงชำยแดนไทย-มำเลเซีย ที่อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 

กิโลเมตร และวำงท่อต่อไปถึงเมือง Prai ในรัฐปีนัง ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 150 กิโลเมตร มี

ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมำณวันละ 1,166 ตัน 

ระยะที่  2 : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี  2551 
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 นิ้ว จำกแปลง A-18 เช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 3 ของ 

ปตท. เป็นระยะทำง 61.5 กิโลเมตร  และ ได้เริ่มจัดส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2551 

- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 

นิ้ว จำกแปลง A-18 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2552  ปัจจุบันได้ท ำกำรจัดส่งก๊ำซฯจำกแปลง 

MTJDA-B17  เข้ำสู่ระบบแล้ว  และ ปตท. เป็น ผู้จองใช้บริกำรทั้งระบบ 

ระยะที่  3 : เริ่มด้าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2558  
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 24 นิ้ว จำกแปลง B-17 โดยส่วนของท่อส่งก๊ำซฯ ที่อยู่ในพื้นที่ JDA 

ประมำณ 60 กิโลเมตร และเช่ือมต่อท่อส่งก๊ำซของเปโตรนำสควำมยำว 298 กิโลเมตรจำกพื้นที่ JDA ไปยัง 

Kerteh  ประเทศมำเลเซียโดยได้เริ่มจัดส่งก๊ำซธรรมชำติเมื่อวันที่  1 พ.ค. 2558 และ Petronas เป็นผู้จองใช้

บริกำรทั้งระบบ 

(2) กำรบริกำร 

 บริษัท  ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ให้บริกำรขนส่ง
ก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติแก่ลูกค้ำของบริษัทเพียง 2 รำยคือ ปตท. และ Petronas  
ซ่ึงทั้ง 2 รำยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีสัญญำให้บริกำร (Service Agreement) ระหว่ำงกัน บริษัทได้ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติในทะเลและบนบกแล้วตั้งแต่เดือนมกรำคม 2549 โดยเป็นก๊ำซธรรมชำติที่ผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัดจำกหน่วยแยกก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ และให้บริกำรแยกก๊ำซฯ และขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อตั้งแต่ 14  เมษำยน 2549 และได้ขยำยบริกำร
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ขนส่งก๊ำซฯ เชิงพำณิชย์ ให้ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้ำจะนะ จ ำนวน 131 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันตั้งแต่ไตรมำสที่ 3  ปี 2551  และต่อมำ
ได้เพิ่มอีก 7 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2554 เพื่อส่งไปยังสถำนีหลักส ำหรับให้บริกำรก๊ำซ NGV ในพื้นที่
ภำคใต้ ส ำหรับท่อส่งก๊ำซฯจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซเส้นที่ 3 ของ ปตท. ได้เริ่มวำงท่อตั้งแต่ ธันวำคม 
2549 สำมำรถบริกำรขนส่งก๊ำซได้ 300 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และเริ่มขนส่งก๊ำซฯเมื่อปลำยปี 2551 และเปิดบริกำรเชิงพำณิชย์
ท่อส่งก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-B17 เช่ือมต่อกับท่อส่งก๊ำซเส้นที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2553 สำมำรถขยำยบริกำร
ขนส่งก๊ำซได้อีก 300 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน นอกจำกนั้นปัจจุบันได้เปิดบริกำรเชิงพำณิชย์ท่อส่งก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-B17 
ไปเช่ือมท่อกับระบบท่อส่งก๊ำซฯของ Petronas ที่ขอบเจดีเอไปยังเมือง Kerteh ประเทศมำเลเซีย เมื่อวันที่  1 พฤษภำคม 2558  กำร
ขยำยบริกำรขนส่งก๊ำซฯดังกล่ำว นอกจำกจะมีรำยได้เพิ่ม ยังช่วยให้ ปตท. จัดหำก๊ำซฯ ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
เป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพและเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้ประเทศไทยด้วย  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มรีำยละเอียดกำรใหบ้ริกำรดังนี้  
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง A18)                       845 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง B17)                       334 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 กำรส่งมอบก๊ำซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                   321 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 กำรส่งมอบก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                              149,778 เมตริกตัน 

 กำรส่งมอบก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)                               54,842 เมตริกตัน 

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน ปตท. เป็นผู้แต่งตั้งจ ำนวน 3 คน และ Petronas  เป็นผู้แต่งตั้ง
จ ำนวน 3 คน นอกจำกนี้ กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ปตท. ในปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรของทั้งสองบริษัท 
ครำวละ 3 ปีโดยจะสลับกำรด ำรงต ำแหน่งนี้กับกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก Petronas  

 (4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด ปี 2560 - ปี 2562 มีดังนี้  

                                                        หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 2,751 2,751 2,786 
รำยได้รวม 3,166 3,088 3,083 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 1,968 2,216 2,054 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 1,198 872 1,029 

                                                                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
สินทรัพย์รวม 20,370 18,469 16,119 
หนี้สินรวม 11,650 9,749 7,870 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,720 8,720 8,249 

* ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล Unaudited 
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 ผลกำรด ำเนินงำนของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2560 - ปี 2562 มีดังนี้ 
                                                                                                                                    หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 74 73 74 
รำยได้รวม 97 106 90 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)               67 59 55 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 30 47 35 

                                                                หน่วย : ล้ำนริงกิต 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
สินทรัพย์รวม 967 933 826 
หนี้สินรวม 660 610 552 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 307 323 274 

 * ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล Unaudited 

2.1.2.1.3  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ้ากัด (PTT LNG) 
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2547 มมีติให้ ปตท. จดัตั้ง บรษิัท พทีีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 

โดย ปตท. ถือหุ้นอยูร่้อยละ 100 ในระยะเริ่มต้น และ ปตท. จะหำพันธมิตรร่วมทุนในภำยหลงั โดย ปตท. เปน็ผู้ถือหุน้ใหญ่ ทั้งนี ้
ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2547 เพื่อประกอบกจิกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำก
ของเหลวเปน็ก๊ำซ (LNG Receiving Terminal) ขนำด 5 ล้ำนตันตอ่ปีในระยะที่ 1 โดยเพิ่มขนำดเปน็ 10 ล้ำนตันต่อปีในระยะที่ 2 
และโครงกำรระยะที่ 2 ส่วนต่อขยำยเพิ่มเติม 1.5 ล้ำนตันต่อปี รวม 11.5 ล้ำนตันต่อปี โดยบรษิัทคิดค่ำบริกำรในรปู Terminal 
Tariff ในระยะแรก ปตท. เป็นผู้จดัหำและน ำเข้ำ LNG ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บรษิัท พีททีี แอลเอ็นจี จ ำกัด มีทุนจดทะเบียน 
17,103 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 15,599 ล้ำนบำท 

(1) ลักษณะของโครงกำร 

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

(2) ควำมก้ำวหน้ำ 

  วันที่ 19 มิถุนำยน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ใน

หลักกำรค ำนวณค่ำบริกำรสถำนี LNG ประกอบด้วย กำรให้บริกำรรับเรือ LNG ขนถ่ำย เก็บรักษำและแปรสภำพจำกของเหลวเป็น

ก๊ำซ และขนส่งเข้ำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของรำคำ LNG 

  บริษัท PTT LNG ด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร และจัดหำที่ดินบริเวณพื้นที่โครงกำรพัฒนำท่ำเรือ

อุตสำหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง ส ำหรับเป็นสถำนที่ก่อสร้ำงโครงกำรได้กำรด ำเนินกำรขุดลอก

และถมพ้ืนที่โครงกำรตั้งแต่เดือนกันยำยน 2550 และเริ่มงำนก่อสร้ำง LNG Receiving Terminal ตัง้แต่เดือนกุมภำพันธ์ 2551  

  วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2553 กพช. มีมติเห็นชอบนโยบำยและแนวทำงกำรค ำนวณรำคำ LNG และอัตรำค่ำบริกำรสถำนี 

LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตำมที่ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ศึกษำและน ำเสนอเดือนมิถุนำยน 

2554 กำรก่อสร้ำงโครงกำรระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และท ำกำรเดินเครื่องจักรเพื่อทดสอบระบบ (Commissioning)  

  วันที่ 20 กรกฎำคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนมีมติเห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและแปร

สภำพจำกของเหลวเป็นก๊ำซ 
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  วันที่ 2 กันยำยน 2554 บริษัทฯ ลงนำมสัญญำให้บริกำรสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Terminal Use Agreement) 

ร่วมกับ ปตท. ระยะเวลำสัญญำ 40 ปี และเริ่มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยำยน 2554  

  วันที่  4  ตุ ลำคม  2555  คณะรัฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบโครงกำร  LNG Receiving Terminal ระยะที่  2  ต ำมมติ

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) โดยให้บริษัท PTT LNG เป็นผู้ด ำเนินกำร 

  วันที่ 12 กรกฎำคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงกำรขยำยก ำลังแปรสภำพ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติของ  
Map Ta Phut LNG Receiving Terminal ระยะที่ 2 เพิ่มอีก 1.5 ล้ำนตันต่อปี เป็น 11.5 ล้ำนตันต่อปี และอนุมัติก่อสร้ำงโครงกำร 
LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 จังหวัดระยอง 5 ล้ำนตันต่อปี ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2559 โดยให้บริษัท PTT LNG เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร ปัจจุบันโครงกำรระยะที่ 2 ส่วนต่อขยำย
เพิ่มเติม 1.5 ล้ำนตันต่อปีได้ด ำเนินงำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จและพร้อมให้บริกำร 
  วันที่ 8 ธันวำคม 2559 กพช. มีมติเห็นชอบทบทวนประมำณกำรควำมต้องกำรกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติตำมแผนบริหำร
จัดกำรก๊ำซธรรมชำติ พ.ศ. 2558 – 2579 พร้อมเห็นชอบขยำยโครงกำรก่อสร้ำง LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2 จำก 5 ล้ำนตัน
ต่อปี เป็น 7.5 ล้ำนตันต่อปี โดยก ำหนดส่งก๊ำซภำยในปี 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2565  
  วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 กพช. มีมติเห็นชอบหลักกำรและแนวทำงกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยให้ด ำเนิน
โครงกำรน ำร่องระยะที่ 1 และเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเปิดแข่งขันเสรีเต็มรูปแบบในอนำคต โดยมอบหมำยให้ 
กฟผ. ด ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นผู้จัดหำก๊ำซ LNG รำยใหม่ จำกเดิมที่มี ปตท. แต่เพียงรำยเดียว ในปริมำณกำรจัดหำ 
LNG ไม่เกิน 1.5 ล้ำนตันต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์กำรน ำเข้ำเช่นเดียวกับ ปตท. และคำดว่ำจะจัดหำไดภ้ำยในปี 2562 
  วันที่ 21 ธันวำคม 2560 บริษัท PTT LNG ประกำศให้บริกำรท่ำเทียบเรือและสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ 
โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือและสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวมำบตำพุด ระยะที่ 2 (LNG Terminal 1 phase 2) อีก 5 ล้ำนตัน
ต่อปี 
  วันที่ 26 มีนำคม 2561 ส ำนักงำนก ำกับกิจกำรพลังงำน (สกพ.) แจ้งมติ กกพ. ได้เห็นชอบในกำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำร
เก็บรักษำและแปรสภำพจำกของเหลวเป็นก๊ำซส ำหรับ Map Ta Phut LNG Receiving Terminal ระยะที่ 1 และ 2 รวมทั้งส้ิน 11.5 
ล้ำนตัน เท่ำกับ 18.3506 บำทต่อล้ำนบีทียู 
  วันที่ 24 พฤษภำคม 2561 บริษัท PTT LNG ด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำ (Award of Contract) ส ำหรับโครงกำร LNG 
Receiving Terminal แห่งที่ 2 ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท ปตท. เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 และได้จัดพิธีลงนำมสัญญำ 
(Contract Signing Ceremony) เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2561 

วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 บริษัท PTT LNG ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำก
ของเหลวเป็นก๊ำซฯ โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต 1.5 ล้ำนตันต่อปี ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวำคม 2561 ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
กิจกำรพลังงำน 

วันที่ 22 มี.ค.2562 บริษัท PTTLNG จัดพิธีวำงศิลำฤกษ์ โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือและสถำนีรับ-จ่ำย ก๊ำซธรรมชำติ
เหลว หนองแฟบ (Nong Fab LNG Receiving Terminal) เพื่อรองรับกำรน ำเข้ำ LNG ในปริมำณ 7.5 ล้ำนตันต่อปี ซ่ึงจะแล้วเสร็จ 
พร้อมจัดเก็บและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ เพื่อจัดส่งเข้ำโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติได้ในปี 2565 

วันที่ 30 สิงหำคม 2562 กบง. มีมติมอบหมำยให้ กฟผ. น ำเข้ำ LNG แบบ Spot ปริมำณไม่เกิน 200,000 ตัน เพื่อทดสอบ
ระบบกำรแข่งขันเสรีในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ  

วันที่ 21 ตุลำคม 2562 กบง. เห็นชอบแนวทำงกำรทดลองน ำเข้ำ LNG แบบ Spot ของกฟผ. โดยให้ทดลองน ำเข้ำ LNG 
แบบ Spot จ ำนวน 2 ล ำเรือ (Cargoes) โดย Cargo ละประมำณ 65,000 ตัน ปริมำณรวมไม่เกิน 200,000 ตัน ตำมมติ กบง. เมื่อวันที่ 
30 สิงหำคม 2562 ตำมก ำหนดเวลำ คือ ล ำเรือที่ 1 น ำเข้ำในเดือนธันวำคม 2562 และล ำเรือที่ 2 น ำเข้ำในเดือนเมษำยน 2563 

วันที่ 28 ธันวำคม 2562 กฟผ. น ำเข้ำ LNG ล ำแรกในปริมำณ 65,000 ตัน ตำมมติ กบง. 
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(3) กำรบริกำร 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ให้บริกำร/บริหำรจัดกำร LNG Receiving Terminal และคิดค่ำบริกำรรับจ่ำยและส ำรอง

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (Terminal Tariff) โดยลูกค้ำจะเป็นผู้จัดหำและน ำเข้ำ LNG 
(4) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำร บริษทั พีททีี แอลเอ็นจี จ ำกัด ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บรหิำรของปตท. 4 คนและเป็น

ผู้แทนจำกกระทรวงกำรคลัง 1 คน ซ่ึงได้รับกำรเสนอช่ือจำก ปตท. ในฐำนะผู้ทรงคุณวุฒิ 
(5) กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTT LNG ในปี 2560 –  ปี 2562 เป็นดังนี ้
                                             หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,476 7,807 9,542 
รำยได้รวม 6,510 7,835 9,566 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 2,404 2,981 3,462 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 4,106 4,854 6,104 

                                                                                                                                                       หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
สินทรัพย์รวม 43,962 49,695 54,877 
หนี้สินรวม 19,826 19,117 16,818 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 24,136 30,578 38,059 

 * ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล Unaudited 

 

2.1.2.2 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม   
  ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษัทย่อย ได้แก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนที่ออกและ
ช ำระแล้วของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำนอย่ำงครบวงจร  
  ในกำรประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ในและต่ำงประเทศ ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขวิธีกำร
ให้สิทธิประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ๆ ซ่ึงอำจอยู่ในรูปของ (1) สัญญำแบ่งปันผลผลิต 
(Production Sharing Contract) (2) สัมปทำน (Concession) หรือ (3) สัญญำจ้ำงบริกำร (Services Agreement) ในส่วนของกำร
ประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
(รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน 15 ประเทศ โดยมี
ฐำนกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศไทย สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ สหพันธรัฐ
มำเลเซีย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย และมีกำรลงทุนในประเทศในภูมิภำคอื่นๆ ในสำธำรณรัฐ
คำซัคสถำน รัฐสุลต่ำนโอมำน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย สำธำรณรัฐโมซัมบิก 
สำธำรณรัฐแองโกลำ เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนำดำ สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล และสหรัฐเม็กซิโก  
  ส่วนกำรลงทุนภำยในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงได้
ก ำหนดรำยละเอียดและขั้นตอนกำรยื่นขอและอนุมัติสัมปทำน (Concession) กำรยกเลิกแปลงส ำรวจ ระยะเวลำผลิตปิโตรเลียม
ตำมสัมปทำน รวมถึงก ำหนดผลตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ที่รัฐพึงได้ในฐำนะที่ เป็นเจ้ำของทรัพยำกรปิโตรเลียม  โดย
ผลตอบแทนดังกล่ำวอำจอยู่ในรูปค่ำภำคหลวง ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ เป็นต้น 
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  ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและ
กำรพัฒนำแหล่งปิโตรเลียม กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งโอกำสในกำร
ลงทุนเพิ่มเติม 

2.1.2.2.1  การลงทุน 
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักด้ำนกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2562  กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรด้ำนกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน 15 ประเทศ สัดส่วนกำรลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษัท
ย่อยในแต่ละโครงกำร โดยแบ่งตำมประเทศได้ดังนี้  

โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 
ระยะด้าเนิน 

โครงการ 
สัดส่วนการลงทุน(%) 

(1)  ในประเทศไทย    
 1. โครงกำรบงกช ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 66.6667 
 2. โครงกำรเอส 1 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 3. โครงกำรพีทีทีอีพี 1 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 4. โครงกำรบี 6/27 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 5. โครงกำรอำทิตย์ ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 80.0 
 6. โครงกำรแอล 22/43 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 7. โครงกำรแอล 53/43 และแอล 54/43 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 8. โครงกำรอี 5 ผู้ร่วมทุน ผลิต 20.0 
 9. โครงกำรคอนแทร็ค 3 ผู้ร่วมทุน ผลิต 5.0 
 10. โครงกำรคอนแทร็ค 4 ผู้ร่วมทุน ผลิต 60.0 
 11. โครงกำรจี 4/43 ผู้ร่วมทุน ผลิต 21.375 
 12. โครงกำรสินภูฮ่อม  ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 55.0/1 
 13. โครงกำรบี 8/32 & 9 เอ ผู้ร่วมทุน ผลิต 25.001 
 14. โครงกำรจี 4/48 ผู้ร่วมทุน ผลิต 5.0 
 15. โครงกำรจี 1/61 (แหล่งเอรำวัณ) ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 60.0/2 
 16. โครงกำรจี 2/61 (แหล่งบงกช) ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0/2 

(2) พ้ืนที่คาบเก่ียว    
 17. โครงกำรพื้นที่พัฒนำร่วม ไทย-มำเลเซีย  ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 50.0 
 18. โครงกำรจี 9/43 (ไทย – กัมพูชำ) ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
(3)  ต่างประเทศ    
 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ    
 19. โครงกำรซอติก้ำ  ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 80.0 

                                           
/1 ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนในโครงกำรสินภูฮ่อมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมรวมร้อยละ 80.48 หลังกำรเข้ำซื้อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท APICO 
ร้อยละ 33.8 จำกบริษัท Tatex และร้อยละ 39 จำกบริษัท Coastal Energy ในปี 2562 โดยบริษัท APICO มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 35 ในโครงกำรสินภู
ฮ่อม 
/2  เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 ปตท.สผ. ได้รับสิทธิในกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลง G1/61 และ G2/61 ในเดือนธันวำคม 2561 และได้ลงนำม
ในสัญญำแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts)  
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 
ระยะด้าเนิน 

โครงการ 
สัดส่วนการลงทุน(%) 

 20. โครงกำรยำดำนำ ผู้ร่วมทุน ผลิต 25.5 
 21.  โครงกำรเยตำกุน ผู้ร่วมทุน ผลิต 19.31784 
 22. โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 80.0 
 23. โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 11/3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 

 24. โครงกำรเมียนมำ MD-7  ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 50.0 
 25.  โครงกำรเมียนมำ เอ็มโอจีอี 3 ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 77.5/4 
 มำเลเซีย    
 26. โครงกำรมำเลเซีย/5 ผู้ด ำเนินกำร/ 

ผู้ร่วมทุน/6 

ส ำรวจ/พัฒนำ/ 
ผลิต 

6.4-80%/6 

 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม    
 27. โครงกำรเวียดนำม 9-2 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 25.0 
 28. โครงกำรเวียดนำม 16-1 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 28.5 
 29. โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 30.โครงกำรเวียดนำม 52/97 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 7.0 
 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย    
 31. โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ผู้ร่วมทุน ผลิต 11.5 
 สำธำรณรัฐคำซัคสถำน    
 32.โครงกำรดุงกำ/7 ผู้ร่วมทุน ผลิต 20.0 
 รัฐสุลต่ำนโอมำน    
 33. โครงกำรพีดีโอ (แปลง 6) /7 ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 2.0 
 34.โครงกำรมุคไคซนำ (แปลง 53) /7 ผู้ร่วมทุน ผลิต 1.0 
 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์    
 35.โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 1/8 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 30.0 

 36. โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 2/8 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 30.0 

 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย    
 37. โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผู้ร่วมด ำเนินกำร ผลิต 35.0 

 38. โครงกำร แอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ผู้ด ำเนินกำร พัฒนำ 24.5 
 สำธำรณรัฐโมซัมบิก    
 39. โครงกำรโมซัมบิก แอเรีย 1 ผู้ร่วมทุน/9 พัฒนำ 8.5 
 สำธำรณรัฐแองโกลำ    

 40. โครงกำรแปลง 17/06/7 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 2.5 

 เครือรัฐออสเตรเลีย    
 41. โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซยี ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 90.0 – 100.0/10 
 แคนำดำ    

 42. โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์  ผู้ด ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล      
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 
ระยะด้าเนิน 

โครงการ 
สัดส่วนการลงทุน(%) 

 43. โครงกำรโปติกัวร์/7 ผู้ด ำเนินกำร ผลิต 50.0 

 44. โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 25.0 
 45.  โครงกำรบรำซลิ บีเอ็ม อีเอส 23 ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 20.0 
 สหรัฐเม็กซิโก      
 46.โครงกำรเม็กซิโกแปลง 12 (2.4) ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 20.0 
 47.โครงกำรเม็กซิโกแปลง 29 (2.4) ผู้ร่วมทุน ส ำรวจ 16.67 
/3 เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2562 ปตท.สผ. ได้ย่ืนขอยุติกำรส ำรวจและคืนพ้ืนที่แปลงส ำรวจโครงกำรเมียนมำ เอ็ม 11 หลังจำกด ำเนินกำรตำมข้อผูกพันตำม
สัญญำแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลสหภำพเมียนมำ 

/4 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 ปตท.สผ.ได้รับอนุมัติจำกรัฐบำลสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำในกำรรับโอนสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรเมียนมำ 
เอ็มโอจีอี 3 จำกผู้ร่วมทุนอ่ืน ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 77.5 ปตท.สผ. ยังเป็นผู้ด ำเนินกำร 

/5 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2562 ปตท.สผ. ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นเพื่อเข้ำซื้อธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation ในประเทศมำเลเซีย 
โดยกำรเข้ำซื้อบริษัทดังกล่ำวได้เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ในเดือนกรกฎำคม 2562  ภำยหลังกำรเข้ำซื้อ ปตท.สผ.ได้รวมกำรลงทุนในโครงกำรทั้งหมด
ในประเทศมำเลเซีย ภำยใต้ชื่อโครงกำรมำเลเซีย 

/6 โครงกำรมำเลเซียมีแหล่งปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด ำเนินกำรหลำยแหล่ง ซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนระหว่ำง 42-80% และมีแหล่ง 
Gumusut-Kakap (GK) ในแปลง Sabah K ที่ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วน 6.4% และ Shell เป็นผู้ด ำเนินกำร 

/7 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 ปตท.สผ. ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นเพื่อเข้ำซื้อสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. จำกมูลนิธิ 
Calouste Gulbenkian Foundation โดยกำรเข้ำซื้อบริษัทดังกล่ำวได้เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 

/8 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2562 ปตท.สผ. ได้ลงนำมในสัญญำสัมปทำนจำกกำรชนะกำรประมูลแปลงส ำรวจในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ จ ำนวน 2 แปลง 
ได้แก่ แปลงส ำรวจ Offshore 1 และ Offshore 2 

/9 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2562 กำรซื้อขำยกิจกำรระหว่ำง Anadarko Petroleum Corporation, Occidental Petroleum Corporation รวมถึงกำรซื้อขำยกิจกำรระหว่ำง 
Occidental และ TOTAL ได้เสร็จสิ้น ส่งผลให้ TOTAL เป็นผู้ด ำเนินกำรในโครงกำรโมซัมบิก แอเรีย 1 

/10  โครงกำรประกอบด้วยแปลงสัมปทำนหลำยแปลง โดยแต่ละแปลงมีสัดส่วนกำรร่วมทุนระหว่ำง 90-100% 
 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ นอกจำกธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดังนี้  
 โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือและ

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

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

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

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

Company Limited) เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานส าหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
 ร่วมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากันร้อยละ 50 ในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ากัด (PTT Global LNG 

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

20 เท่ากันทุกบริษัท ยกเว้นบริษัท ปตท.โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 
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เพื่อจัดตั้งบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จ ากัด (PTT DIGITAL) เพื่อสร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้าน ICT สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบสนองทิศทาง
และกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

 ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษัท Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจให้เช่าเรือ FSO 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท  Mungalalu Truscott Airbase PTY Ltd เพื่อด าเนินฐานปฏิบัติการทางเดิน

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

โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 32 ในบริษัท Leismer Aerodrome Limited (LAL) เพื่อบริการการเดินอากาศ ในโครงการ 

มาเรียนา ออยล์ แซนด์ 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 72.8215 ในบริษัท APICO LLC เพื่อธุรกิจปิโตรเลียมในไทย 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 2 ในบริษัท Abu Dhabi Gas Industries (AGP) จำกกำรเข้ำซ้ือบริษัท Partex Holding B.V.

โดยเป็นกลุ่มโรงแยกก๊ำซธรรมชำติบนบกในรัฐอำบูดำบี สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 2 ในบริษัท Oman LNG LLC (OLNG) จำกกำรเข้ำซ้ือบริษัท Partex Holding B.V. โดยเป็น

โรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวในประเทศโอมำน 

2.1.2.2.2  ปรมิาณส ารองปิโตรเลยีม  
ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทาง

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

ทั้งนี้ ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทัย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 –      
ปี 2562 เป็นดังนี ้
                                                                                                             หน่วย : ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ 

ปริมาณส ารองพสูิจน์แล้ว ปี 2560 ปี2561 ปี2562 
ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

398 
233 

470 
207 

566 
574 

รวม 631 677 1,140 
 
ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นปริมาณน้ ามันดิบ คอนเดนเสทและก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 310  ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,097 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 1,140 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบ 
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2.1.2.2.3 ผลการด้าเนินงาน 

 (1)  การผลิต 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ  ปตท.สผ.และบริษัทย่อยคิดเป็น  413,640  

บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในปี 2560 – 2562 เป็นดังนี้  

                                          หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

ปริมาณการผลิต  ปี  2560  ปี 2561 ปี 2562 
รวมทุกโครงกำร  347,508   359,386  413,640 

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

ก๊ำซธรรมชำติเหลว   และคอนเดนเสท โดย ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (คิดเป็นร้อย
ละ 81 ของผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. ในปี 2562) ส ำหรับกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะ
ยำวกับ ปตท.สผ. อำยุสัญญำประมำณ 25-30 ปี มีกำรก ำหนดปริมำณซ้ือขำยขั้นต่ ำเป็นรำยปี ส่วนกำรซ้ือขำยน้ ำมันดิบและคอน
เดนเสทจะอิงรำคำน้ ำมันในตลำดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ำมันดิบที่ผลิตได้ เพื่อให้สำมำรถสะท้อนมูลค่ำของผลิตภัณฑ์
ได้ใกล้เคียงกับรำคำตลำด โดย ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เช่นเดียวกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์รวมทั้ง 4 ชนิด ประมำณ 350,651 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 45,129 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี  2561 ที่อยู่ที่ 305,522 
บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน ซ่ึงปริมำณขำยเพิ่มขึ้นหลังจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มของโครงกำรบงกช และ กำรเข้ำ
ซ้ือบริษัท Murphy ของโครงกำรมำเลเซีย ทั้งนี้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในปี 2560 
– 2562  เป็นดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

น้ ำมันดิบ (พนับำร์เรลต่อวัน) 55.76 48.00 61.16 

ก๊ำซธรรมชำติ (ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) 1,297.80 1,362.95 1,536.57 

LPG (เมตริกตนัต่อวัน) 243.78 203.54 199.95 

คอนเดนเสท (พันบำร์เรลต่อวัน) 32.42 36.23 38.49 
รวมทุกผลิตภัณฑ ์
(บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมนัดิบต่อวัน) 299,020 305,522 350,651 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดบิ) 39.20 46.66 47.24 

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

นโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ ปตท.สผ. ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำร ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วยผู้บริหำรของ ปตท.จ ำนวน 2 คน 
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 (4)  กำรเงิน 
    ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ.  ในปี 2560 –2562 เป็นดังนี้     
                           หน่วย : ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 
 
 

                       
หน่วย : ล้ำนบำท 

 
 
 
 
 

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

ดังนั้นงบกำรเงินท่ีน ำเสนอในสกุลเงินบำท มำจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

 (5)  ผลด้านปฏบิัติการ 
 ส ำหรับปี 2562 ปตท.สผ.ยังคงด ำเนินแผนกลยุทธ์ตำมแนวทำง “EXPAND และ EXCUTE” โดยได้ติดตำม
ภำวะเศรษฐกิจและรำคำน ้ำมันอย่ำงใกล้ชิด ทบทวนแผนกำรด ำเนินงำน ตลอดจนแผนกำรลงทุนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ทั้งในด้ำนกำรส ำรวจ ด้ำนกำรพัฒนำ และด้ำนกำร
ผลิต ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนหลักๆ แบ่งตำมรำยภูมิภำคได้ดังนี้ 
 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ฐำนกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศไทย 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ (เมียนมำ) สหพันธรัฐมำเลเซีย (มำเลเซีย) สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม (เวียดนำม) และ
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2562 บริษัทมีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยจำกโครงกำรในประเทศไทยรวมอยู่ที่ประมำณ 
274,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมำณกำรขำยทั้งหมด ส ำหรับในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมำณ 71,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 
ของปริมำณกำรขำยทั้งหมด  เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำโดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท Murphy ในประเทศมำเลเซียใน
กลำงปี 2562 
 โครงการในประเทศไทย   
 โครงกำรในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ด้าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทั้งในอ่ำว
ไทยและบนบก โดยกิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำรผลิตหลัก ได้แก่ โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการอาทิตย์ 
สำมำรถรักษำระดับกำรผลิตได้ตำมแผน โครงการเอส 1 ได้ท ำกำรเจำะหลุมผลิตอย่ำงต่อเนื่องโดยมีแผนรักษำระดับกำรผลิตที่
ประมำณ 30,000 บำร์เรลต่อวันใน 3 ปีข้ำงหน้ำ โดยในปี 2562 ปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 31,000 บำร์เรลต่อวัน 
โครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) ได้เริ่มด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำนในช่วงเตรียมกำร ซ่ึง
รวมถึงกำรเริ่มวำงแผนกำรเจำะหลุมส ำรวจกำรสร้ำงแท่นผลิตและท่อส่งก๊ำซฯ และกำรศึกษำกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนอื่น ๆ 
เพื่อเตรียมผลิตก๊ำซฯให้ได้ตำมสัญญำแบ่งปันผลผลิตในปริมำณขั้นต่ ำ 700-800 ล้ำนลูกบำกศก์ฟุตต่อวันในปี 2565-2566 เป็นต้น

งบการเงิน * ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รำยได้จำกกำรขำยและกำรบริกำร 147,725 171,810 191,053 

รำยได้รวม 153,198 176,687 198,822 

ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 132,936 140,737 150,400 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ   20,579 36,206 48,803 

งบการเงิน * ปี 2560    ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 

      625,270 
      249,389 
      375,881 

   632,256 
   242,683 
   389,573 

669,464 
312,405 
357,059 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่27 

ไป โดยมีกำรประสำนงำนกับผู้รับสัมปทำนรำยเดิมและกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรที่รำบรื่น 
 โครงการในเมียนมา 

- โครงการที่ด้าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ในเมียนมำ อำทิ โครงการซอติก้า ตั้งอยู่นอกชำยฝั่ง
ทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำ ได้เสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจหลุมแรกในพื้นที่ตะวันตกของแปลง
และอยู่ในระหว่ำงกำรเจำะหลุมส ำรวจที่ 2 เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรรักษำระดับกำรผลิตในอนำคต 
นอกจำกนี้โครงกำรได้รับกำรอนุมัติแผนพัฒนำโครงกำรเฟส 1D (Field Development Plan) จำกรัฐบำล
เมียนมำเป็นที่เรียบร้อยในปี 2562 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยตำมเป้ำหมำยที่ 297 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  (ประมำณ 48,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน)  

- โครงการที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ  (Exploration Phase) ได้แก่ โครงการเมียนมา เอ็ม 3 ได้ยื่นปรับ
แผนพัฒนำโครงกำรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำโครงกำร Gas to Power ต่อรัฐบำลเมียนมำ ในไตร
มำส 4 ปี 2562 โครงการเมียนมา MD-7 อยู่ระหว่ำงเตรียมกำรเจำะหลุมส ำรวจ จ ำนวน 1 หลุมในไตรมำส 
1 ปี 2563 โครงการเมียนมา เอ็ม 11 จำกกำรวิเครำะห์ผลเจำะหลุมที่เสร็จส้ินในไตรมำสที่ 2 ไม่พบแหล่ง
ปิโตรเลียมที่มีศักยภำพเพียงพอต่อกำรพัฒนำ จึงยื่นขอยุติกำรส ำรวจและคืนพื้นที่แปลงส ำรวจในปลำย
ไตรมำส 3 ปี 2562 โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำ โครงการเมียนมา เอ็มโอ
จีอี 3 ได้เสร็จสิ้นกำรเจำะหลุมส ำรวจ 4 หลุม โดยจำกกำรวิเครำะห์ผลเจำะหลุม ไม่พบแหล่งปิโตรเลียมที่
มีศักยภำพเพียงพอต่อกำรพัฒนำ จึงได้มีกำรตัดจ ำหน่ำยหลุมส ำรวจทั้งหมดในปี 2562 

 โครงการในมาเลเซีย 

- โครงการที่ด้าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ในมำเลเซีย ได้แก่ โครงการ แปลงเค ตั้งอยู่ในทะเล
น้ ำลึก นอกชำยฝั่งรัฐ Sabah ประกอบไปด้วย แหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-
Kakap (GK) ในปี 2562 โครงกำรได้เสร็จส้ินกำรท ำ Subsea Gas Lift เฟส 1 ในแหล่ง  Kikeh ซ่ึงเป็น
หนึ่งในกระบวนกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตจำกแหล่งกักเก็บ  (Improved Oil Recovery: IOR)    เพื่อรักษำ
ระดับกำรผลิตและเพิ่มปริมำณส ำรอง โดยในปี 2562 โครงกำรมีปริมำณกำรผลิตน้ ำมันดิบเฉลี่ยประมำณ 
27,000 บำร์เรลต่อวัน /1 โครงการซาราวักเอสเค 309 และ เอสเค 311 เป็นแหล่งผลิตน้ ำมันและก๊ำซ
ธรรมชำติ ตั้งอยู่ในทะเลน้ ำตื้น นอกชำยฝั่งซำรำวัก โครงกำรได้เริ่มกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติจำก 2 หลุม 
(Infill gas development wells) ที่ได้เริ่มเจำะในช่วงครึ่งปีแรก โดยในปี 2562 โครงกำรมีปริมำณกำรผลิต
น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ยประมำณ 26,000 บำร์เรลต่อวัน1 มีปริมำณกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ
ประมำณ 270 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน1 (ประมำณ 46,800 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน)  
/1เป็นปริมำณกำรผลิตและกำรขำยเฉล่ียต่อวันตั้งแต่วันท่ีกำรเข้ำซ้ือเสร็จส้ิน 

- โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ได้แก่ โครงการ แปลงเอช ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลน้ ำ
ลึก นอกชำยฝั่งรัฐ Sabah มีก ำลังกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติที่ 270 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และคำดว่ำจะ
สำมำรถผลิตก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในไตรมำส 3 ปี 2563 ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง Subsea 
Infrastructure ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไตรมำส 2 ปี 2563 ส ำหรับ Petronas Floating LNG ที่จะรับ
ก๊ำซจำกโครงกำร ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและคำดว่ำจะพร้อมเคลื่อนย้ำยเพื่อติดตั้งในเดือน
กุมภำพันธ์ 2563  

- โครงการที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี ได้รับกำร
อนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรส ำรวจออกไปอีก 3 ปี จนถึงไตรมำส 1 ปี 2566 และได้ด ำเนินกำรกำรศึกษำ
แผนพัฒนำโครงกำรและวำงแผนเจำะหลุมประเมินผลเพื่อประเมินศักยภำพเพิ่มเติมในปี 2563 จ ำนวน 1 
หลุม โครงการซาราวัก เอสเค 314 เอ ได้รับกำรอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรส ำรวจออกไปอีก 3 ปี จนถึง
ปี 2565 โครงการซาราวัก เอสเค  417, โครงการซาราวัก เอสเค 438, โครงการซาราวัก เอสเค 405 บี, 
โครงการ พีเอ็ม 407 และโครงการพีเอ็ม 415 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำด้ำนธรณีวิทยำและประเมิน
ศักยภำพปิโตรเลียมเพื่อด ำเนินกำรเจำะหลุมส ำรวจในปี 2563-2564  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 
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 โครงการในเวียดนาม 
- โครงการที่ด้าเนินการผลิตหลัก (Production Phase) ส ำหรับโครงกำรในเวียดนำม ได้แก่ โครงการ

เวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเลทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนำม ปั จจุบันโครงกำรอยู่
ระหว่ำงกำรเตรียมกำรเจำะหลุมประเมิน 1 หลุมในไตรมำส 1 ปี 2563 เพื่อรักษำระดับกำรผลิตตำม
เป้ำหมำย ในปี 2562 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยน้ ำมันดิบเฉลี่ยประมำณ 16,000 บำร์เรลต่อวันและ
ปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 7 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ประมำณ 1,700 บำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ
ต่อวัน)  

- โครงการที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 และ
โครงการเวียดนาม 52/97 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเลของเวียดนำม ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ
สัญญำเชิงพำณิชย์เพื่อรองรับกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำย (Final Investment Decision หรือ FID) 
ต่อไป ทั้งนี้คำดว่ำจะเริ่มผลิตปโิตรเลียมเชิงพำณิชย์ได้ในปลำยปี 2566 ด้วยก ำลังกำรผลิตที่จะค่อย ๆ เพิ่ม
ไปสู่ระดับ 490 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 
 โครงการในตะวันออกกลาง 
 ปตท.สผ. มีโครงกำรร่วมทุนในภูมิภำคของ ปตท.สผ. ที่ตั้งอยู่ในรัฐสุลต่ำนโอมำน (โอมำน) และสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) โครงกำรร่วมทุนในโอมำนซ่ึงเป็น โครงการที่ด้าเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ได้แก่ โครงการพี
ดีโอ (แปลง 6) เป็น แปลงสัมปทำนบนบกที่มีศักยภำพและขนำดใหญ่ที่สุดในโอมำน ครอบคลุมพื้นที่ประมำณ  1 ใน 3 ของ
ประเทศ ในปี 2562 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยประมำณ 618,000 บำร์เรลต่อวัน โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) เป็นแหล่ง
ผลิตน้ ำมันบนบกขนำดใหญ่ ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของโอมำน ในปี 2562 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยเฉลี่ยประมำณ 109,000 บำร์เรลต่อ
วัน1 โดยทั้งสองโครงกำรเป็นส่วนหนึ่งของกำรเข้ำซ้ือบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซ่ึงเสร็จส้ินเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 
2562 โครงกำรร่วมทุนในยูเออีที่อยู่ระหว่างการส้ารวจ (Exploration Phase) ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งทะเลทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของรัฐอำบูดำบี ได้แก่ โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพปิโตรเลียมเพื่อ
วำงแผนส ำรวจต่อไป โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพปิโตรเลียมเพื่อ
เตรียมกำรเจำะหลุมส ำรวจในปี 2563 จ ำนวน 1 หลุม 

 โครงการในทวีปอเมริกา   
 ปตท.สผ. มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงการส้ารวจ (Exploration Phase) ในภูมิภำคนี้ ได้แก่ ประเทศแคนำดำ 
(แคนำดำ) สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล (บรำซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตั้งอยู่ในแคว้นอัล
เบอร์ต้ำของแคนำดำ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อหำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่เหมำะสม โครงกำรร่วมทุนใน
บรำซิล ได้แก่ โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกเฉียงเหนือของบรำซิล และ
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชำยฝั่งทำงตะวันออกของบรำซิล ปัจจุบันทั้งสองโครงกำร
อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำด้ำนธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพของปิโตรเลียม โครงกำรร่วมทุนในเม็กซิโก ได้แก่  โครงการเม็กซิโก 
แปลง 12 (2.4) ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทำงตะวันตกของอ่ำวเม็กซิโก  และโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ตั้งอยู่
บริเวณแอ่ง Campeche ทำงใต้ของอ่ำว ทั้งสองโครงกำรได้รับกำรอนุมัติแผนกำรส ำรวจจำกหน่วยงำน Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) แล้ว ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพปิโตรเลียมเพื่อด ำเนินกำร
ตำมแผนส ำรวจต่อไป พร้อมทั้งเตรียมกำรเจำะหลุมส ำรวจจ ำนวน 2 หลุมในปี 2563 ส ำหรับโครงกำรเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)  
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 โครงการในทวีปออสเตรเลีย  
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี้  คือ โครงกำรพีทีทีอีพี  ออสตรำเลเชีย ตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย 
ประกอบด้วย 8 แปลงสัมปทำน ส ำหรับแหล่งมอนทารา บริษัทได้มีกำรขำยสัดส่วนกำรลงทุนทั้งหมดในแหล่งมอนทำรำแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 และได้เสร็จส้ินกำรส่งต่อกำรด ำเนินกำร (Operatorship Transfer)ให้กับผู้ซ้ือ โดยได้รับกำรอนุมัติจำก
องค์กรบริหำรควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมด้ำนปิโตรเลียมทำงทะเล ของประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับแหล่ง Cash 
Maple ที่อยู่ในระยะเวลาส้ารวจ (Exploration Phase) อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรที่เหมำะสมและส ำหรับ
แปลงส้ารวจ AC/P54 ในแหล่ง Orchid  มีกำรเจำะหลุมส ำรวจจ ำนวน 1 หลุมเสร็จสิ้นในปี 2562 โดยผลจำกกำรเจำะส ำรวจค้นพบ
ช้ันหินกักเก็บก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสท ควำมหนำ 34 เมตร ทั้งนี้โครงกำรมีแผนพัฒนำร่วมกับแหล่ง Cash Maple ต่อไป 

 โครงการในแอฟริกา  
 ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำค ที่ตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) และ
สำธำรณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) ได้แก่ โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซ่ึงเป็น โครงการที่ด้าเนินการผลิตแล้ว (Production 
Phase) ตั้งอยู่บนบกทำงทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในปี 2562 โครงกำรมีปริมำณกำรผลิตเฉลี่ยประมำณ 18,000 บำร์เรลต่อวัน  
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ เป็นโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ (Development Phase) ตั้งอยู่บนบกทำงทิศตะวันออก
ของแอลจีเรีย โครงกำรได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มพัฒนำโครงกำรระยะที่ 1 ตำมแผนพัฒนำที่ได้รับอนุมัติจำกรัฐบำล โดยได้เริ่ม
ด ำเนินกำรพัฒนำแล้วในดือนมีนำคมเป็นต้นมำ และคำดว่ำจะเริ่มผลิตในปี 2564 ด้วยก ำลังกำรผลิตประมำณ 10,000 -13,000 
บำร์เรลต่อวัน พร้อมทั้งมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมำณกำรผลิตในปี 2568 เป็น 50,000-60,000 บำร์เรลต่อวัน โครงการโมซัมบิก 
แอเรีย 1 เป็นโครงกำรก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชำยฝั่งของโมซัมบิก ซ่ึงอยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) 
ในปี 2562 กลุ่มผู้ร่วมทุนได้ร่วมกันประกำศกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำย หรือ FID ส ำหรับกำรพัฒนำโครงกำรก๊ำซธรรมชำติ
เหลวในโมซัมบิก โดยกำรพัฒนำระยะแรกจะประกอบด้วยโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว 2 สำยกำรผลิต (train) มีก ำลังกำรผลิต
รวม 12.88 ล้ำนตันต่อปีจำกแหล่ง Golfinho-Atum ซ่ึงโครงกำรมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเหลวในระยะยำวกับผู้ซ้ือทั้งจำก
ทวีปเอเชียและยุโรปรวมแล้วประมำณ 11.1 ล้ำนตันต่อปี นอกจำกนี้ โครงกำรยังได้ออก Notice to Proceed (NTP) ของงำนติดตั้ง
อุปกรณ์นอกชำยฝั่งทะเล (EPCI Offshore Installation) และงำนก่อสร้ำงโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวบนบก (EPC Onshore 
Construction Contract) โดยปัจจุบันผู้รับเหมำได้เข้ำพ้ืนที่และเริ่มงำนก่อสร้ำงอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ปัจจุบัน โครงกำรอยู่ระหว่ำง
กำรจัดหำเรือขนส่ง LNG และจัดหำเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถำบันกำรเงิน โดยคำดว่ำจะสำมำรถผลิตปิโตรเลียมเชิง
พำณิชย์ได้ตำมแผนในปี 2567  

 ด้านการบริหารการลงทุน (Portfolio Management)    
 ปี 2562 เป็นปีที่ ปตท.สผ. ประสบควำมสำเร็จเป็นอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ EXPAND และ 

EXCUTE ทั้งในด้ำนกำรเข้ำซ้ือกิจกำร และกำรส ำรวจ โดยเฉพำะกำรเข้ำซ้ือกิจกำรจำกบริษัท Murphy ในประเทศมำเลเซีย และ
บริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ที่มีกำรลงทุนหลักในตะวันออกกลำง และกำรค้นพบแหล่งก๊ำซธรรมชำติ Lang Lebah ใน
พื้นที่โครงกำร Sarawak SK410B ทั้งนี้ในปี 2563 ปตท.สผ.จะปรับเน้นกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ EXECUTE ให้มำกขึ้น 
โดยมีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

(1) EXPAND กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ยุทธศำสตร์ที่มีควำมช ำนำญและมองหำโอกำสทำงุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว 

• กลยุทธ์ Coming-home: ปตท.สผ.ยังคงมองหำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซ่ึงเป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์หลักรวมถึงโอกำสต่อยอดทำงธุรกิจที่บริษัทมีควำมเชี่ยวชำญ เช่น gas value chain โดยขยำยกำร
ลงทุนในพื้นที่ที่มีตลำดรองรับในประเทศเมียนมำในรูปแบบของ Gas-to-Power 
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• กลยุทธ์ Strategic Alliance: บริษัทยังคงมองหำโอกำสกำรลงทุนในภูมิภำคตะวันออกกลำงร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีควำม
เชี่ยวชำญอย่ำงต่อเนื่อง 

• กลยุทธ์กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อควำมยั่งยืน: มุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำน และ
ควำมสำมำรถด้ำนงำนวิจัยพัฒนำขององค์กรที่ส่งเสริมธุรกิจปัจจุบัน และอำจพัฒนำเป็นธุรกิจใหม่ในอนำคต 

(2) EXECUTE กลยุทธ์ในกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตจำกโครงกำรหลัก และรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

• เร่งกิจกรรมในโครงกำรส ำรวจปัจจุบันในประเทศเมียนมำและมำเลเซีย บริษัทมุ่งเน้นในกำรประเมินศักยภำพเพิ่มเติม 
และเร่งรัดกำรพัฒนำแหล่งก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ในพื้นที่โครงกำร Sarawak SK410B เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่ำและปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลียมของบริษัทในอนำคต 

• สร้ำงมูลคำ่เพิ่มจำกโครงกำรในปัจจุบัน ปตท.สผ. ด ำเนินกำรปรับใช้เทคโนโลยีช้ันสูงในกำรปฏิบัติกำรของโครงกำร 
S1 อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรทดสอบเทคโนโลยี Enhanced Oil Recovery (EOR) และกำรท ำ Hydraulic Fracturing อย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกนี้บริษัทยังมีแผนที่จะใช้ PTTEP Seismic Processing Center (PSPC) ใหม่ในกำรท ำ Seismic Imaging ให้ดีขึ้นอีกด้วย 

• บริษัทยังคงบริหำรต้นทุนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ บริษัทมีกำรปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ในกำรลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

• ด ำเนินแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนสิทธิกำรด ำเนินกำรโครงกำรบงกช เอรำวัณและโครงกำรใหม่จำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพโดย ปตท.สผ. ยังคงมุ่งเน้นกำรท ำงำนและประสำนงำนกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกรำยเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรผลิตจำก
แหล่งต่ำงๆ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

• ผลักดันกำรพัฒนำของโครงกำรหลักในต่ำงประเทศ บริษัทมุ่งเน้นในกำรติดตำมและสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร
หลัก เช่น โครงกำร Mozambique Area 1 Project และ โครงกำร Algeria Hassi Bir Rekaiz 

2.1.2.2.4  แผนการลงทุนในอนาคต 

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562 ปตท.สผ. ได้ประกำศประมำณกำรรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) และรำยจ่ำย
ด ำเนินงำน (Operating Expenditure) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2563 – ปี 2567 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมำณ 
24,619ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีกำรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนงำนล่ำสุดทั้งนี้ประมำณกำร
รำยจ่ำยลงทุนและรำยจ่ำยด ำเนินงำน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

             หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 รวม 5 ป ี

รำยจ่ำยลงทุน 2,647 3,011 3,342 2,873 2,366 14,239 

รำยจ่ำยด ำเนินงำน 1,966 2,000 1,995 2,462 1,957 10,380 

รำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 4,613 5,011 5,337 5,335 4,323 24,619 

 
 ปตท.สผ. คำดว่ำตัวเลขประมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันระหว่ำงปี 2563- ปี 2567 มีรำยละเอยีด  ดังต่อไปนี ้
                                                         หน่วย  :  พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน 

 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉลี่ย 388 403 450 464 467 
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 2.1.2.3 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ (ต้นน า้)    
ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ และแหล่งพลังงำนทดแทน เพื่อสร้ำงควำม

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

2.1.2.3.1 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ้ากัด (PTTER)  

  บริษัท PTTER (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด : PTTI) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลำคม 2550  โดย ปตท. เป็นผู้
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  โดยในปี 2559 ปตท. ได้ทบทวนนโยบำยกำรลงทุนของกลุ่ม PTTER  โดยปรับโครงสร้ำงทำง
กำรเงิน และโครงสร้ำงกำรถือหุ้น และโอนย้ำยกลุ่มธุรกิจถ่ำนหินให้ PTTGM ซ่ึงเป็นบริษัทกลำง (Holding Company) ส ำหรับ
กำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศ ปัจจุบัน  PTTER คงเหลือเพียงธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในประเทศสำธำรณรัฐอำหรับ
อียิปต์เท่ำนั้น  

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 PTTER มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 36,045 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 3,604,500,000 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นละ 10 บำท) และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 33,703 ล้ำนบำท 

(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ปัจจุบนัมีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศดังต่อไปนี ้
การลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ: ปตท. ได้ลงทุนผ่ำน PTTER โดยกำรเข้ำซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท 

East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) เมื่อเดือนธันวำคม 2550 เป็นเงินลงทุนทั้งส้ินเทียบเท่ำ 16,479 ล้ำนบำท โดย PTTER 
ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. เพื่อกำรลงทุนดังกล่ำวในรูปแบบเงินกู้  

EMG เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิในกำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติจำกสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์เพื่อจ ำหน่ำยไปยังรัฐ
อิสรำเอลภำยใต้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษัท  EMG มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯจำกบริษัท  Egyptian General Petroleum 
Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจอียิปต์ ในปริมำณ 677 ล้ำนลบ.ฟตุ/วัน 
เป็นเวลำ 20 ปี โดยขนส่งผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซฯในทะเลจำกเมือง Al-Arish ในสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ไปยังเมือง Ashkelon ทำง
ตอนใต้ของรัฐอิสรำเอล และได้เริ่มด ำเนินกำรโครงกำรในไตรมำส 1 ปี 2551   
 บริษัท EMG มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิในปี 2551 และในปี 2552 จ ำนวน 25.48 และ 41.52 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ตำมล ำดับ  ซ่ึงต่อมำ EMG มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นก ำไรสุทธิ 42.50 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำก
เกิดเหตุควำมไม่สงบในสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์อย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2554 และเกิดเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่ง
ก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS จนท ำให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถจัดส่งก๊ำซฯ ให้กับ EMG ติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน ส่งผลให้ในปี 
2554 EMG มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิจ ำนวนทั้งส้ิน 52.10 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  ด้วยเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในสำธำรณรัฐ
อำหรับอียิปต์และกำรหยุดส่งก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS ดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ EMG อย่ำงมีนัยส ำคัญ   

ทั้ งนี้  EMG ได้ยื่นฟ้อง EGPC/EGAS ภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ  International Chamber of 
Commerce (ICC) นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส  ในกรณียกเลิกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซ่ึงมีมูลค่ำกำร
ฟ้องร้องประมำณ 1,500 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2558 คณะอนุญำโตตุลำกำร ICC ได้มีกำรประกำศผลค ำ
ตัดสินช้ีขำดให้ EMG สมควรได้รับชดเชยค่ำเสียหำยจำก EGPC/EGAS เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ินประมำณ 328 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  
ซ่ึงในขณะเดียวกัน EGPC/EGAS ได้ยื่นฟ้อง EMG ภำยใต้กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ Cairo Regional Centre for 
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International Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร สำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ กรณีผิดนัดช ำระค่ำก๊ำซฯ ตำมสัญญำซ้ือ
ขำยก๊ำซฯ อันเป็นเหตุแห่งกำรยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ซ่ึงในปี 2561 ได้มีค ำตัดสินช้ีขำดเมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 โดยมีค ำส่ังให้ 
EGPC/EGAS ชดเชยค่ำเสียหำยแก่ EMG รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมำณ 1,269 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงปัจจุบัน EMG อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรบังคับคดีต่อไป 

(2)  กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำรบริษัท PTTER ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 คนซ่ึงเป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 4 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิอิสระจำกภำยนอก จ ำนวน 1 คน  
   (3) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTER ปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี้ 
                                                                               หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560* ปี 2561** ปี 2562*** 

รำยได้จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร - - - 
รำยได้อื่น 1,524 162 127 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 
 

(27,270) 
28,794 

- 

(6,297) 
6,459 

- 

158 
(31) 

- 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 28,794 

28,794 
- 

6,459 
6,459 

- 

(31) 
 (31) 

- 

    
              หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560* ปี 2561** ปี 2562*** 

สินทรัพย์รวม 17,044 1,158 1,051 
หนี้สินรวม 22,440 31 36 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (5,396) 1,127 1,016 

  หมำยเหตุ  
   *ผลประกอบกำร PTTER ประจ ำปี 2560 รวมถึงรำยกำรดังต่อไปนี ้

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

   **ผลประกอบกำร PTTER ประจ ำปี 2561 รวมถึงรำยกำรดังต่อไปนี ้
- ค่ำใช้จ่ำยโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 6,433 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรลงทุนธุรกิจถ่ำนหิน 

     ***ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล Unaudited 

  2.1.2.3.2 บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเม้นท์ จ้ากัด (PTTGM)  
  ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท.  ครั้งที่  5/2556 เมื่อวันที่  31 พฤษภำคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ งบริษัท  
พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) เพื่อลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก Poly Methyl Methacrylate 
(PMMA) ขนำดก ำลังกำรผลิต 40,000 ตันต่อปี รวมถึงผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกดังกล่ำว  ต่อมำ ปตท. ได้จัดตั้งบริษัท พีทีที  
พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน  2556 โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 660 ล้ำนบำท 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2560 บรษิัท PTTPMMA ซ่ึงถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 ได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงช่ือบรษิัท
เป็น “บริษทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด” (PTTGM) พร้อมเปลี่ยนวัตถปุระสงคข์องบริษทัใหเ้ปน็ Holding Company 
เพื่อรองรับกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ ของ ปตท. ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยปจัจบุันมีกำรลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินผ่ำน บริษทั PTT 
Mining Limited (PTTML) โดยด ำเนินโครงกำรในประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน
เพื่อเตรียมพัฒนำแหล่งถ่ำนหนิในประเทศมำดำกัสกำร์ และกำรร่วมทุนเพื่อศึกษำศักยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศบรูไน 
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      ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ปตท. ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 มีนำคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัท PTTGM   
จัดตั้งบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ำกัด (GMH) และบริษัท สยำม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จ ำกัด (SMH) ด้วย ทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 36 ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยบริษัท PTTGM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อรองรับกำรลงทุน
ต่ำงๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ตำมกลยุทธ์  

ณ 31 ธ.ค. 2562 บริษัท PTTGM มีทุนจดทะเบียน เท่ำกับ 54,470 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว เท่ำกับ 54,429  
ล้ำนบำท 

(1) กำรด ำเนินธุรกิจ 
 จำกภำวะตลำด PMMA ที่ยงัคงอยู่ในภำวะตกต่ ำ โดย Market Spread ของผลิตภัณฑ์ลดลงจำกที่เคย

คำดกำรณ์ไว้ ประกอบกับอำจมคีวำมเสี่ยงเรื่องกำรจัดหำวัตถุดิบ MMA เนื่องจำกยังไม่สำมำรถตกลง
สัญญำซ้ือขำยกับผู้จ ำหน่ำยในประเทศได้ ซ่ึงกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะมตี้นทุนสูงและไม่คุ้มทุน 
ส่งผลให้ผลตอบแทนกำรลงทนุของโครงกำรต่ ำกว่ำเกณฑ์ของ ปตท. ด้วยปัจจัยข้ำงตน้นี้
คณะกรรมกำร ปตท. ครัง้ที่ 10/2559 วันที่ 21 ตุลำคม 2559 มีมติอนุมัติให้ ปตท. ชะลอโครงกำร 
PMMA โดยยังคงสถำนะบรษิัทไว้ 

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

 PTTGM ไดข้ำยผลกำรศึกษำโครงกำร PMMA ให้กับบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 ปัจจุบนัมีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศดังต่อไปนี้ 

                         การลงทุนในธุรกิจถ่านหิน: บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) เป็นบริษัทย่อยซ่ึง PTTGM ถือ
หุ้น 100% (ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม)  PTTML เป็นบริษัทจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 100 เหรียญฮ่องกง  
ซ่ึงประกอบด้วยกำรลงทุนดังต่อไปนี้ 

- ถือหุ้นร้อยละ 95.82 ในบริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซ่ึงเป็นบริษัทสัญชำติ สิงคโปร์ 
ประกอบธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ เหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan 
นอกจำกนี้ ยังประกอบธุรกิจค้ำถ่ำนหินในสำธำรณรัฐสิงคโปร์ผ่ำนทำงบริษัท Tiger Energy Trading 
Pte Limited (TET) อีกด้วย 

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

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

  ส ำหรับผลประกอบกำรในธุรกิจถ่ำนหินประจ ำปี 2562 นั้น SAR มียอดขำยถ่ำนหินรวมทั้งส้ิน 7.8 ล้ำนตัน 
และมีผลประกอบกำรจำกกำรด ำเนินธุรกิจถ่ำนหินปกติเป็นก ำไรสุทธิ 58.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  ทั้งนี้ ผลประกอบกำร
ดังกล่ำวรวมรำยกำรพิเศษจำกกำรถูกประเมินภำษีเพิ่มเติมและกำรได้รับคืนภำษี โดยเป็นกำรได้รับคืนภำษีสุทธิจ ำนวน 
30.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

(2) กำรบริหำร 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 3 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท.  2 คน และเป็นผู้แทน
จำกกระทรวงกำรคลงั 1 คน  

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

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

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

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

 บริษัท PTTGM ได้ขำยทรัพย์สินส่วนหนึ่ง ให้แก่ GC  
 บริษัท PTTGM ได้พิจำรณำทรัพย์สินส่วนที่ไม่ได้ขำยกับ GC โดยทรัพย์สินดังกล่ำว ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลกำร

ออกแบบวิศวกรรมเทคโนโลยีกำรผลิต PMMA ในส่วนของ InSide Battery Limit (ISBL) ที่เป็นลิขสิทธ์ิของ AKC และส่วน
ของระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุนกระบวนกำรผลิต (OutSide Battery Limit (OSBL))  ทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้น ใน
ส่วนของค่ำ License พิจำรณำว่ำมีโอกำสในกำรขำย เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ PMMA ยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดมีกำรใช้งำนอย่ำง
กว้ำงขวำง อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำของ License จะไม่เต็มจ ำนวน ซ่ึงลดลงตำมระยะเวลำกำรให้สิทธิที่เหลืออยู่ (ตำมหลักมำตฐำน
บัญชี TAS 36) ดังนั้นจำกกำรประเมินเบื้องต้นมูลค่ำของทรัพย์สินคงเหลือ โดยจะอยู่ในช่วงประมำณ 50% ของมูลค่ำเดิม  

นอกจำกนี้ ในส่วนของผลกำรศึกษำข้อมูลกำรออกแบบวิศวกรรมเทคโนโลยีกำรผลิต และอื่นๆ ที่ไม่สำมำรถ
ใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ในอนำคต (ตำมหลักมำตฐำนบัญชี TAS 16) กิจกำรจึงตัดจ ำหน่ำยบัญชีรำยกำรดังกล่ำว  

(4) ผลกำรด ำเนินงำนรวมของ PTTGM ตั้งแตป่ี 2560 - 2562 เป็นดงันี ้
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 19,650 20,527 15,380 
รำยได้อื่น 224 (1) 206 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 20,795 18,356 13,657 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (921) 2,170 1,929 

              



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                              แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่35 

                หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
สินทรัพย์รวม 26,891 26,709 28,247 
หนี้สินรวม 30,580 6,229 7,619 

ส่วนของผู้ถือหุน้ (3,689) 20,480 20,628 
           * ข้อมูลปี 2562  เป็นข้อมูล Unaudited  
 
 2.1.2.3.3 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด (PTTGE) 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2550 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ปตท  
กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด ซ่ึง ปตท. ถือหุ้น 100% เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ล้ำนบำท ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียนอยู่ที่ 12,403 ล้ำนบำทโดยมีวัตถุประสงค์หลักส ำหรับลงทุนในธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มดิบ เพื่อเป็นแหล่ง
พลังงำนทดแทนให้ประเทศตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนของกระทรวงพลังงำน โดยมีเป้ำหมำยในกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจปำล์ม
น้ ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจำกมีควำมเหมำะสมทำงสภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำ อีกทั้งยังมีพื้นที่
เพียงพอส ำหรับกำรลงทุนปลูกปำล์มในระยะยำวของ PTTGE โดยคณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติเพิ่มกรอบกำรลงทุนพื้นที่ปลูก
ปำล์มเป็น 500,000 เฮกตำร ์หรือประมำณ 3.1 ล้ำนไร่ ในปี 2550 และลดกรอบกำรลงทุนลงเหลือ 200,000 เฮกตำร์ในปี 2551 

(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ตั้งแต่ปี 2550 จนถึง 2554 PTTGE ได้เข้ำลงทุนใน 5 โครงกำร ได้แก่ 1) บริษัท PT. Az Zhara (บริษัทย่อยของ 
Sabran Brothers) ตั้งอยู่ที่ เกำะกำลิมันตันตอนกลำง 2) บริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) (บริษัทย่อยของ 
บริษัท Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd.) ตั้งอยู่ที่เกำะกำลิมันตันทำงตะวันตก 3) บริษัท PT. Suryahutama Sawit (PT. MAR 
(Palembang) หรือ PT. MAR (Banyuasin)) ผ่ำน PT. MAR ตั้งอยู่บนเกำะสุมำตรำ 4) บริษัท PT. First Borneo Plantations (PT. 
FBP) (บริษัทย่อยของบริษัท Chancellor Oil Pte. Ltd.) ตั้งอยู่ที่เกำะกำลิมันตันทำงตะวันตก และ 5)  PT. Az Zhara( KPI) ตั้งอยู่บน
เกำะกำลิมันตันทำงตะวันออก โดยคำดว่ำจะได้สิทธิในกำรปลูกปำล์มบนพื้นที่รวมประมำณ 196,390 เฮกตำร์ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

นอกจำกนั้น เนื่องจำกทรัพย์สินที่มีอยู่ใน PTTGE มีสภำพที่ไม่เอื้อต่อกำรเพำะปลูกปำล์ม ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ผ่ำนมำตรฐำนที่ยอมรับในสำกลได้ และกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ท ำให้ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำสภำพทรัพย์สินมีมูลค่ำสูงเมื่อเทียบกับมำตรฐำนธุรกิจ  ไม่คุ้มค่ำกับกำรด ำเนินกำรต่อ  ดังนั้นในปี 2557  คณะกรรมกำร 
ปตท. ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2557 ได้มีมติอนุมัติให้ PTTGE ด ำเนินกำรขำยโครงกำรของบริษัท โดยแยกขำยเป็นรำยโครงกำรใน
มูลค่ำที่สะท้อนรำคำตลำดตำมควำมเป็นจริง พร้อมภำระผูกพันทั้งหมด (ขำยบริษัท)  ซ่ึง PTTGE ได้ด ำเนินกำรขำยโครงกำร  โดย
ได้ด ำเนินกำรขำยหุ้นบริษัท PT. MAR ให้บริษัท PT Prasada Jaya Mulia (“PJM”) แล้วเสร็จในวันที่ 9 มิถุนำยน 2558  ด ำเนินกำร
ขำยเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท PT. Az Zhara ให้แก่ Mr. Muhammad Agustiar Sabran Afandie แล้วเสร็จในวันที่ 31 สิงหำคม 
2558  และด ำเนินกำรขำยเงินลงทุนทั้งหมดในโครงกำร KPI ให้กับบริษัท Sindopalm Pte.Ltd.  แล้วเสร็จในวันที่ 23 ธันวำคม 
2558  และด ำเนินกำรขำยโครงกำรภำยใต้กลุ่มบริษัท PT.  FBP ให้กับบริษัท Premier Palmoil Energy Pte. Ltd. แล้วเสร็จในวันที่ 
30 เมษำยน 2562 

ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรบริษัทในกลุ่ม PTTGE นั้น บริษัทได้ด ำเนินกำรปิดบริษัท PTT Green Energy 
(Hong Kong) Limited, บริษัท Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. และบริษัท Sabran Brothers Pte. Ltd. แล้วเสร็จเมื่อวันที่  6 
เมษำยน 2561, 4 กรกฎำคม 2561 และ 14 พฤศจิกำยน 2562 ตำมล ำดับ ในปัจจุบัน บริษัทในกลุ่ม PTTGE ยังคงเหลือเพียง 2 
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บริษัทคือบริษัท PTT Green Energy Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) และบริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทย) เท่ำนั้น 

(2) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัท PTTGE ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 4 คน เป็นผู้บริหำร

จำก ปตท. 3 คนและกรรมกำรอิสระ 1 คน 
(3) กำรเงิน 

  ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTGE ในปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี้ 

                              หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 

รำยได้รวม 1 1 1 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 9 8 10 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (8) (7) (9) 

    
         หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 

สินทรัพย์รวม 12 11 18 
หนี้สินรวม 15 1 0.2 
ส่วนของผู้ถือหุน้ (3) 10 17.8 

                      * ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล Unaudited 

2.1.2.3.4 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ้ากัด (PTTGL) 

  PTTGL จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2560 โดย ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ ปตท.สผ. เป็น
ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 PTTGL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,421 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 
10,421,446 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ1,000 บำท) และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 10,421 ล้ำนบำท  

(1) ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนนิธุรกิจ 

ปัจจุบันมีกำรลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain ในต่ำงประเทศ โดย PTTGL ได้มีกำรจัดตั้งบริษัท PTTGL 
Investment Limited (PTTGLI) จดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน  ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000 
เหรียญสหรัฐ  โดยถือหุ้นร้อยละ 100  และ PTTGLI ได้เข้ำถือหุ้น 10% ในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB)  ซ่ึงเป็น
โรงงำนผลิต LNG ในรัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซีย เป็นก้ำวแรกของ PTTGL ในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain  

(2) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำรบริษัท PTTGL ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 คนซ่ึงเป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 2 คน  และผู้บริหำรจำก ปตท.สผ. จ ำนวน 2 คน  
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(3) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัท PTTGL ในปี 2560-2562 เป็นดังนี้  

                                 หน่วย  :  ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ปี2560 ปี2561 ปี2562* 

รำยได้รวม 2.4 7.4 6.5 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) 
 

3.5 11.2 11 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (1.1)               (3.8)               (4.5) 

                                     หน่วย  : ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ปี2560 ปี2561 ปี2562* 

สินทรัพย์รวม 500 467 438 
หนี้สินรวม 188 159 134 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 312 308               304 

 * ข้อมูลปี 2562 เป็นข้อมูล Unaudited  
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2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
       ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำยของ ปตท. แบ่งเปน็ 2 ธุรกิจ ดังนี้  
 

แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : *ปตท. ได้ต้ังหน่วยงำนเพื่อดูแลธุรกิจและสินทรัพย์ท่ีรับโอนจำกธุรกิจน้ ำมันเดิมซึ่งยังคงเหลือเพียงเล็กน้อย 

2.2.1 ธุรกิจปลายน้้าที่ปตท. ด้าเนินการเอง  
2.2.1.1  หน่วยธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศครบวงจร ครอบคลุมกำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊ำซธรรมชำติเหลว ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิ
โตรเคมี ตัวท ำละลำย เคมีภัณฑ์ รวมทั้งให้บริกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ และจัดหำกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยมีเป้ำหมำย
หลักในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ส่วนเกินของประเทศไทย ควบคู่ไปกับกำรขยำย
ฐำนกำรค้ำไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลกและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในตลำดสำกลของกลุ่ม ปตท. 
 ผลประกอบกำรของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศขึ้นอยู่กับกำรแสวงหำโอกำสในกำรขยำยธุรกรรมกำรค้ำนอก
ประเทศ จึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือและส ำนักงำนตัวแทนในจุดศูนย์กลำงกำรค้ำต่ำงๆ ของโลก อำทิ ประเทศสิงคโปร์ กรุงดูไบ 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ นครเซีย่งไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ส่งผลให้หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีธุรกรรมกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงๆ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก  และเนื่องจำกธุรกรรม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ำสูง จึงได้น ำเอำระบบควบคุมควำมเสี่ยงที่ Trading House ช้ันน ำในระดับสำกลมำใช้
เป็นแนวปฏิบัติ (Best Practice) อีกทั้ง มีคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงในด้ำน
ต่ำงๆ และแบ่งโครงสร้ำงกำรท ำงำนและบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบแบบ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย
น้้ามัน ???? 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หน่วยธุรกิจน้้ามันและการค้าปลีก  
ปิโตรเคมีและการกลั่น 

 กำรค้ำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 

และตัวท ำละลำย 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 กำรค้ำอนุพันธ์ 
 กำรจัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 
 กำรควบคุมควำมเสี่ยงและ

บริหำรงำนสนบัสนุน 
 กลยุทธ์และแผนธุรกิจ 

 กำรบริหำรบรษิัทในเครือน้ ำมันและกำรค้ำปลีก 
 กำรบริหำรบรษิัทในเครือปโิตรเคมี 
 กำรบริหำรบรษิัทในเครือกำรกล่ัน 
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ถ่วงดุล (Check & Balance) รวมทั้งมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำระบบควบคุมกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำ กำรปฏิบัติกำร และกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกรรม เพื่อให้สำมำรถท ำธุรกรรมได้อย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2.2.1.1.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ แบ่งได้เปน็ 5 ประเภท ดังนี ้

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

เป็นต้นก ำเนิดและสำรประกอบอื่นๆที่อยู่ในน้ ำมันดิบนั้นๆ ซ่ึงเป็นข้อจ ำกัดส่วนหนึ่งที่โรงกลั่นจ ำเป็นต้องพิจำรณำน ำไปใช้ 
ส ำหรับประเทศไทยมีแหล่งน้ ำมันดิบหลำยแหล่ง  แต่เนื่องจำกปริมำณน้ ำมันดิบที่ขุดพบและน ำขึ้นมำใช้ในประเทศมีเพียง
ประมำณร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรน้ ำมันดิบทั้งหมดของโรงกลั่นน้ ำมันในประเทศไทย  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำ
น้ ำมันดิบจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศในตะวันออกกลำง  เช่น ซำอุดิอำระเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
กำตำร์ โอมำน เป็นต้น และน้ ำมันดิบจำกกลุ่มประเทศตะวันออกไกล เช่น ออสเตรเลีย มำเลเซีย บรูไน เวียดนำม และอินโดนีเซีย 
รวมถึงน้ ำมันดิบจำกแหล่งอื่นๆ เช่น ทวีปแอฟริกำ และ ทวีปอเมริกำ เป็นต้น 

2)   คอนเดนเสท (Condensate) 
 คอนเดนเสทหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว  เป็นก๊ำซธรรมชำติที่อยู่ในสถำนะก๊ำซเมื่ออยู่ใต้ดินภำยใต้ควำมดัน  แต่จะเปลี่ยน
สถำนะเป็นของเหลวเมื่อถูกน ำขึ้นมำอยู่บนผิวดิน ถือเป็นผลพลอยได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสทที่ประเทศไทยใช้ใน
ปัจจุบันนั้นได้จำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศกว่ำร้อยละ 60 และที่เหลือน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบันโรงกล่ันน้ ำมันได้
ใช้คอนเดนเสทมำกลั่นโดยตรงหรือผสมกับน้ ำมันดิบเพื่อใช้กลั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเหมือนกับกำรกลั่นด้วยน้ ำมันดิบชนิดเบำ  

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

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

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

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

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

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

5)   ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจำกปโิตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น 

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

 ผลิตภัณฑ์โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-ferrous metal) อำทิ อะลูมิเนียม (Aluminium) และทองแดง 
(Copper) 
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 2.2.1.1.2 การจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

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

1)   ธุรกิจกำรค้ำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ทั้งกำรจัดหำ น ำเข้ำ กำรค้ำนอกประเทศ ที่เกี่ยวกับน้ ำมันดิบและคอนเดนเสท ทั้ง
จำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศให้กับโรงกลั่นทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกำรหำโอกำสทำงกำรค้ำ  กำรแลกเปลี่ยน 
(Physical Swap) น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทเพื่อสร้ำงผลก ำไรและควำมสมดุลในระบบ รวมทั้งกำรดูแลให้มีกำรใช้น้ ำมันดิบและ
คอนเดนเสทที่ผลิตได้ในประเทศอย่ำงคุ้มค่ำ  

 (1) การจัดหาและการค้าน ้ามันดิบจากแหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จำกกำรที่ประเทศไทยมีปริมำณน้ ำมันดิบในประเทศค่อนข้ำงจ ำกัดและมีสถำนะเป็นผู้น ำเข้ำน้ ำมันดิบ  ดังนั้น 

น้ ำมันดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยำกรที่ต้องใช้อย่ำงคุ้มค่ำที่สุด  ปัจจุบัน ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบในประเทศจำกแหล่งน้ ำมันดิบ 
ต่ำงๆ ได้แก่ สิริกิติ์ (เพชร) ก ำแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจำย บึงหญ้ำและบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วิเชียรบุรี) นำสนุ่นตะวันออก (เอ็นเอสอี) ปัตตำนี จัสมิน ทำนตะวัน เบญจมำศ บัวหลวง โดย ปตท. จะซ้ือน้ ำมันดิบในประเทศ
บำงส่วนจำกผู้ได้รับสัมปทำนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยน้ ำมันดิบดังกล่ำวให้กับโรงกล่ันน้ ำมันในประเทศ  

(2) การจัดหาและการค้าน ้ามันดิบจากแหล่งต่างประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. ด ำเนินกำรจัดหำน้ ำมันดิบให้โรงกลั่นในประเทศ รวมถึงกำรด ำเนินกำรขนส่งให้บำงส่วน โดยโรงกลั่นที่ 

ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทให้ทั้งหมดได้แก่ บริษัท  GC IRPC และจัดหำน้ ำมันดิบและคอนเดนเสทบำงส่วนให้แก่ 
TOP บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) และบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) (SPRC) ซ่ึง
ปริมำณกำรจัดหำจะขึ้นอยู่กับกำรเสนอคุณภำพ รำคำ กำรประมูล และเงื่อนไขทำงกำรค้ำต่ำงๆ ที่โรงกล่ันก ำหนด 

ปตท. ด ำเนินกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อน ำเข้ำให้แก่โรงกลั่นน้ ำมันในประเทศ โดยคิดเป็นปริมำณทั้งส้ินเฉลี่ยประมำณ
มำกกว่ำร้อยละ 60 ของปริมำณควำมต้องกำรวัตถุดิบเพื่อกำรกลั่นของโรงกลั่นน้ ำมันทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท. ยังท ำหน้ำที่เป็น 
Trading Arm ให้กับ ปตท.สผ. ส ำหรับน้ ำมันดิบทั้งในและต่ำงประเทศที่ ปตท.สผ. เข้ำร่วมลงทุน 

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

 (3) การจัดหาและการค้าคอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. ด ำเนินกำรจัดหำและขนส่งคอนเดนเสทให้โรงงำนปิโตรเคมีและโรงกลั่นภำยในประเทศ  โดยมี GC ซ่ึง

เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นเป็นผู้ซื้อหลัก ที่ใช้คอนเดนเสทเป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต โดย 
ปตท. เป็นผู้รับซ้ือคอนเดนเสทจำกผู้ได้รับสัมปทำนในประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกแหล่งคอนเดนเสทในอ่ำวไทย ปตท.ขำย   
คอนเดนเสทให้ GC ด้วยรำคำที่อ้ำงอิงตลำดโลก อย่ำงไรก็ตำม หำกคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีกำรน ำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ เช่น มำเลเซีย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น 
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 ปริมาณการจัดหาน้้ามันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท.  

ที่มำ : ปตท. 

2)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์น้ ำมันส ำเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

       ปตท. ด ำเนินกำรจัดหำ น ำเข้ำ ส่งออก กำรท ำกำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป น้ ำมันกึ่งส ำเร็จรูป  ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว และก๊ำซธรรมชำติเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและสมดุลทำงพลังงำนในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉินให้กับประเทศ บริษัทในและ
นอกกลุ่ม ปตท. ทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรหำแสวงหำโอกำสกำรท ำกำรค้ำในตลำดสำกล เพื่อน ำรำยได้สู่ประเทศ และ
เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อควำมมั่นคงทำงพลังงำน อีกทั้งยังท ำให้ ปตท . เป็นที่รู้จักของตลำดโลกอีกทำงหนึ่ง อำทิ ปตท. 
ด ำเนินกำรน ำเข้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และน้ ำมันเบนซินพื้นฐำนส ำหรับกำรผลิตน้ ำมันแก๊สโซฮอล์ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรใช้ในประเทศ และกำรส่งออกก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้ง
กำรส่งออกน้ ำมันเช้ือเพลิงจำกโรงกลั่นในส่วนที่เกินควำมต้องกำรใช้ในประเทศ ซ่ึงปัจจุบัน ปตท. มีศักยภำพในกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปไปยังทุกภูมิภำคทั่วโลก โดยรำคำซ้ือขำยจะเป็นไปตำมกลไกตลำด  

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

       ด ำเนินกำรจัดหำ น ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำนอกประเทศในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้นน้ ำและกลำงน้ ำ ทั้งในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์สำยอะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์และตัวท ำละลำย ครอบคลุมทั้งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หลัก และ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกโรงกล่ันและโรงปิโตรเคมี โดยปตท. เป็นผู้ส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เหลือเกินควำมต้องกำร
ของ GC ในสำยอะโรเมติกส์ อำทิ Benzene และ Paraxylene  นอกจำกนี้ ปตท. ยังเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำโดยเข้ำร่วมประมูลซ้ือ
ผลิตภัณฑต์่ำง ๆ จำกโรงงำนปิโตรเคมีอื่นๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อกำรสร้ำงรำยได้และก ำไรจำกกำรท ำกำรค้ำสำกล
โดยครอบคลุมทุกภูมิภำคของโลก 
4)   ธุรกิจกำรค้ำผลิตภัณท์อื่นๆ 

        ด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำผลิตภัณฑ์อื่นๆ อำทิ น้ ำมันปำล์มดิบ (Crude Palm Oil)  น้ ำมันปำล์มส ำเร็จรูป (Refined Palm 
Oil) กะลำปำล์ม (Palm Kernel Shell) อะลูมิเนียม (Aluminium) และทองแดง (Copper) เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรค้ำใน
ผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยมำกย่ิงขึ้น และรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจท ำให้ควำมต้องกำรเช้ือเพลิงฟอสซิลลดลงในอนำคต โดยกำรใช้
องค์ควำมรู้และเครือข่ำยทำงกำรค้ำปิโตรเลียมและ ปิโตรเคมีในกำรต่อยอดกำรค้ำไปยังผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

 

 

                                                                                                                                                                                                   หน่วย : ล้ำนบำร์เรล  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปริมาณ 

(ล้านบาร์เรล) 
ร้อยละ ปริมาณ

(ล้านบาร์เรล) 
ร้อยละ ปริมาณ

(ล้านบาร์เรล) 
ร้อยละ 

น้ ำมันดิบในประเทศ 29.4 9.4 28.6 8.7 32.4 10.5 
คอนเดนเสทในประเทศ 35.6 11.4 34.7 10.6 34.5 11.2 
น ำเข้ำน้ ำมันดิบ 184.9 59.1 192.3 58.7 178.1 57.7 
น ำเข้ำคอนเดนเสท 11.4 3.6 16.5 5.0 13.5 4.4 

กำรค้ำน้ ำมันดิบ/  คอนเดนเสทระหว่ำง
ประเทศ 

51.7 16.5 55.6 17.0 49.9 16.2 

รวมทั้งส้ิน 313.0 100.0 327.7 100.0 308.4 100 
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2.2.1.1.3 สายงานสนับสนนุการดา้เนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 ปตท. มีสำยงำนสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ดังต่อไปนี ้

1) กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ 
2) จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 

1)  กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk Management) 

 ฝ่ำยกำรค้ำอนุพันธ์เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำจำกธุรกรรมกำรค้ำ กำรกล่ัน กำรผลิต ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ให้กับ ปตท. รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์ในตลำดกำรค้ำอนุพันธ์ 
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรท ำกำรค้ำและควำมผันผวนของรำคำผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 

 2)  จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ (International Chartering) 
 ฝ่ำยจัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศเป็นหน่วยสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  โดยกำรจัดหำเรือขนส่ง 
และบริหำรจัดกำรเรือเช่ำเหมำล ำระยะยำว (Time Charter) เพื่อกำรน ำเข้ำ ส่งออก และกำรค้ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทั้งของ ปตท. และ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งในและนอกประเทศ  เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและ
กำรด ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร  

2.2.1.1.4  โครงสร้างรายได้ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)  
ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีมูลค่ำกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ รวมมูลค่ำทั้งส้ิน  

678,022 ล้ำนบำท  
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

มูลค่าการ
จ้าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ้าหน่าย 

(ล้านลิตร/
พันตัน) 

มูลค่าการ
จ้าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ้าหน่าย 

(ล้านลิตร/
พันตัน) 

มูลค่าการ
จ้าหน่าย 

(ล้านบาท ) 

ปริมาณการ
จ้าหน่าย 

(ล้านลิตร/
พันตัน) 

ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

      

- น้ ำมันดิบ 485,953 42,153 639,227 43,553 531,089 41,299 
- คอนเดนเสท 90,987 7,601 126,654 8,528 93,608 7,721 
- น้ ำมันส ำเร็จรูป  51,373 4,058 53,473 3,805 26,858 2,501 
- ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 28,876 1,865 50,006 2,423 26,467 1,711 
- ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ    
(พันตัน) 

357 52 1,596 83 0 0 

รวมธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ  

657,546 55,677/52 870,956 58,309/83 678,022 53,232/0 

                  ที่มำ: ปตท. (ไม่รวมธุรกรรมกำรค้ำท่ีด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทในเครือ) 

2.2.2 ธุรกิจปลายน้้าที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
 2.2.2.1 หน่วยธุรกิจน้้ามันและการค้าปลีก ปิโตรเคมีและการกลั่น  

 ปตท. มีกำรลงทุนในธุรกิจน้ ำมันและกำรค้ำปลีก ปิโตรเคมีและกำรกลั่นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำ จัดเก็บและ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้กับประเทศทดแทนกำรน ำเข้ำ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติในประเทศ
และผลิตภัณฑ์จำกโรงกล่ันของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนยังเป็นกำรสนับสนุนวัตถุดิบ และกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทย
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ในกำรผลิตเคมีภัณฑ์และเม็ดพลำสติกตลอดจนสินค้ำอุปโภคและบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจ ำวันทดแทนกำรน ำเข้ำ และ
สนับสนุนกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญอื่นๆ อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอุตสำหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ และ อุตสำหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น  

 ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่นครอบคลุมตั้งแต่กำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลำง 
เคมีภัณฑ์ เม็ดพลำสติกประเภทต่ำงๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์ และ อะโรเมติกส์ และผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์  โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบและรับซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีจำกบริษัทในกลุ่มส่วนหนึ่งเพื่อจ ำหน่ำยให้กับตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   

 นอกจำกนี้ ปตท. ยังมีกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจน้ ำมันและกำรค้ำปลีก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
สินค้ำและบริกำรเพื่อส่งมอบประสบกำรณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนและสร้ำงผู้ประกอบกำร
รำยย่อย (SME) ในกำรด ำเนินธุรกิจน้ ำมันและค้ำปลีก ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีแก่สังคมและชุมชน 

 ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจน้ ำมันและกำรค้ำปลีก ปิโตรเคมีและกำรกลั่นผ่ำนบรษิัทในกลุ่ม จ ำนวน 5 บริษทั ดังนี้ 

1. บริษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) (OR) 

2. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ำกัด (มหำชน) (GC) 

3. บริษทั ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (TOP) 

4. บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) 

5. บริษทั พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT TANK) 

2.2.2.1.1 บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) (OR)  

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) (OR)  เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงด ำเนินธุรกิจน้ ำมันและธุรกิจค้ำ
ปลีกสินค้ำและบริกำรอื่นๆ (Non-Oil) โดย OR ได้รับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภำระผูกพันตำมสัญญำของหน่วยธุรกิจน้ ำมัน 
ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจน้ ำมันจำก ปตท. ได้ แก่ (1) บริษัท บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) (2) บริษัท ขนส่งน้ ำมันทำงท่อ จ ำกัด (3) บริษัท บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน จ ำกัด (4) บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (5) PTT (Cambodia) Co., Ltd. และบริษัทย่อย PTT (Lao) Company Limited (6) PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (7) บริษัท 
ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด (8) บริษัท ไทยลู้บเบลนดิ้ง จ ำกัด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่
ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ OR  

OR ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ (Non-Oil) อย่ำงผสมผสำน
กัน ซ่ึงรวมถึงกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลำดค้ำปลีกและตลำดพำณิชย์ ธุรกิจกำแฟ ร้ำนอำหำร
และเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้ำนสะดวกซ้ือ และธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่  

กลุ่มธุรกิจของ OR สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน กลุ่มธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ 
(Non-Oil) และกลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจน ้ามัน*  

กลุ่มธุรกิจน้ ำมันจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผ่ำนช่องทำง
กำรตลำดค้ำปลีกและกำรตลำดพำณิชย์ ส่วนกำรตลำดค้ำปลีกเป็นกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ให้แก่ผู้ใช้ยำน
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ยนต์และลูกค้ำรำยย่อยอื่น ๆ ผ่ำนสถำนีบริกำรและผู้แทนจ ำหน่ำย ส่วนกำรตลำดพำณิชย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำตลำดพำณิชย์ เช่น ลูกค้ำสำยกำรบินในท่ำอำกำศยำน ลูกค้ำเรือขนส่ง ลูกค้ำภำคอุตสำหกรรม 
ลูกค้ำภำคครัวเรือนที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และลูกค้ำภำคขนส่ง และผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 นอกจำกนี้ ส่วนกำรตลำดพำณิชย์
ของ OR ยังจ ำหน่ำย และส่งออกน้ ำมันเช้ือเพลิงไปยังลูกค้ำในต่ำงประเทศ และด ำเนินธุรกิจศูนย์บริกำรยำนยนต์ FIT Auto อีก
ด้วย 

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์และประเภทสินค้ำหลักที่ OR  จ ำหน่ำยภำยใต้กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน มีดังนี้    

ผลิตภัณฑ ์ ประเภทสินค้า รายละเอียด 

   
น้้ามันเบนซนิ ................................................  เบนซิน ออกเทน 95 น้ ำมันเบนซิน ออกเทน 95 
 แก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 น้ ำมนัเบนซิน ออกเทน 95 ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลร้อยละ 10.0 
 แก๊สโซฮอล์ ออกเทน 91 น้ ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลร้อยละ 10.0 
 แก๊สโซฮอล ์E20 น้ ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลร้อยละ 20.0 
 แก๊สโซฮอล ์E85 น้ ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ที่มีส่วนผสมของเอทำนอลร้อยละ 85.0 
 

ผลิตภัณฑ ์ ประเภทสินค้า รายละเอียด 

   
น้้ามันดีเซล ...................................................  UltraForce Diesel น้ ำมันดีเซลธรรมดำ 
 UltraForce Premium Diesel น้ ำมันดีเซลเกรดพรีเมี่ยม 
 B10 น้ ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 10.0 
 B20 น้ ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 20.0 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว .....................................  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวภำค

ขนส่ง 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวที่ผู้ใช้ยำนยนต์ใช้เป็นเช้ือเพลิงทำงเลือก
ทดแทนน้ ำมันเบนซิน  

ผลิตภัณฑ์หลอ่ลื่น .........................................  Performa ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนส ำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 
 Dynamic ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนส ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 
 Challenger ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนส ำหรับเครื่องยนต์รถจักรยำนยนต์ 
ผลิตภัณฑ์น้้ามนัก๊าด .....................................  น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันก๊ำดในบรรจุภัณฑ์ 

หมายเหตุ: ปตท. ยังคงเป็นผู้ด้าเนินการจ้าหน่ายน ้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางประเภทให้แก่หน่วยงานราชการของประเทศ
ไทยภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และยังเป็นเจ้าของสถานีบริการบางแห่ง  

การตลาด 
 กลุ่มธุรกิจน้ ำมันท ำกำรตลำดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่ำนทั้งกำรตลำดค้ำปลีกและกำรตลำดพำณิชย์ ทั้งนี้ ส่วนกำรตลำดค้ำ
ปลีกของบริษัทฯ จ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง (ซ่ึงรวมน้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ให้แก่
ผู้ใช้ยำนยนต์และลูกค้ำรำยย่อยอื่น ๆ เป็นหลัก โดย ณ ส้ินปี 2562 มีสถำนีบริกำรน้ ำมัน 1,911 แห่งในประเทศไทย ส่วนกำรตลำด
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พำณิชย์นั้น มีกำรจ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้ำตลำดพำณิชย์ต่ำง ๆ ในประเทศไทย
และต่ำงประเทศ รวมทั้งส่งออกผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนไปต่ำงประเทศ  

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil)  
OR ประกอบธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ (Non-Oil) ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจคำเฟ่อเมซอน ซ่ึงจ ำหน่ำยกำแฟและ

เครื่องดื่มอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอำหำรว่ำง ธุรกิจร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ (เช่น เท็กซัส ชิคเก้น ฮ่ัวเซ่งฮงติ่มซ ำ เป็นต้น) 
ธุรกิจร้ำนสะดวกซ้ือ   และธุรกิจบริหำรจัดกำรพื้นที่  โดย OR ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและให้เช่ำพื้นที่เครือข่ำยสถำนีบริกำร
น้ ำมันของ OR และพื้นที่อื่นที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ OR (เช่น จุดแวะพักระหว่ำงกำรเดินทำง (Rest Area) เป็นต้น) 
ให้แก่ธุรกิจและแบรนด์ต่ำง ๆ ของบุคคลภำยนอก  

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ  
กลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศด ำเนินธุรกิจน้ ำมันในต่ำงประเทศผ่ำนกลุ่มธุรกิจต่ำงประเทศของ OR ซ่ึงประกอบไปด้วยกำร

จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภทต่ำง ๆ เครือข่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน และธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ (Non-Oil) ใน
ต่ำงประเทศ ซ่ึงประกอบไปด้วย คำเฟ่อเมซอน และร้ำนสะดวกซ้ือภำยใต้แบรนด์ “จิฟฟ่ี”   

 
(2) กำรจัดหำ 

 OR จะจัดหำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำหรับธุรกิจน้ ำมันให้เพียงพอกับควำมต้องกำรจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยพิจำรณำจัดหำจำกโรงกล่ันที่บริษทัในกลุ่ม ปตท. เป็นเจ้ำของ หรือโรงกลั่นของบุคคลภำยนอก โดย OR เป็นผู้ค้ำ
ปลีกน้ ำมันรำยใหญ่ที่มีปริมำณกำรส่ังซ้ือเป็นจ ำนวนมำกและควำมสัมพันธ์ที่มีมำยำวนำนกับ ปตท. และโรงกลั่นของบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. และโรงกลั่นของบุคคลภำยนอก รวมทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั่วประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถจัดหำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลำกหลำยประเภทเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
นอกจำกนี้ ส ำหรับธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศนั้น OR มีกำรจัดหำสินค้ำและวัตถุดิบหลำย
รูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ  

(3) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 OR ด ำเนินจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ (Non-Oil) ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึงกำรจัดจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น ๆ ในกำรตลำดค้ำปลีกและกำรตลำดพำณิชย์ 
และกำรด ำเนินธุรกิจกำแฟร้ำนสะดวกซ้ือ ร้ำนค้ำปลีกอำหำรและเครื่องดื่มอื่น ๆ และธุรกิจบริหำรจัดกำรพื้นที่ โดยมุ่งเน้นกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงกำรเติบโตร่วมกับสังคมชุมชน 

 โดยมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหลัก ๆ ดังนี้ 

- ตลำดค้ำปลีก จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และให้บริกำรแก่ผู้บริโภค ทั้งกำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน้ ำมัน โดยมีกำรปรับ
ใช้รูปแบบกำรบริกำรของสถำนีบริกำรน้ ำมันโดยใช้แนวคิด  “Living Community” โดยกำรเพิ่มคุณค่ำให้กับชุมชนโดยรอบสถำนี
บริกำรของ OR โดย OR มีกำรวำงแผนและเลือกสรรสินค้ำ บริกำรและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่จะจ ำหน่ำยในสถำนีบริกำรแต่ละแห่งอย่ำง
รอบคอบ เพื่อให้ตรงกับรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและควำมต้องกำรของลูกค้ำที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สถำนีบริกำรน้ ำมัน นอกจำกนี้ ปตท. 
ยังมีกำรสร้ำงสรรค์ธุรกิจค้ำปลีกใหม่ๆ ที่ ปตท. เป็นผู้ด ำเนินกำรเอง รวมถึงกำรแสวงหำพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์
และกำรบริกำรร่วมกัน ช่วยสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพควบคู่กับช่วยดูแลคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน และจัดพื้นที่เป็น
ช่องทำงให้ชุมชนน ำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพมำจ ำหน่ำยถึงมือผู้บริโภคโดยตรงที่สถำนีบริกำรน้ ำมัน สนับสนุนกำรกระจำย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้ำ OTOP และ SMEs นอกจำกนี้ ปตท. ยังสร้ำงควำมผูกพันกับผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนบัตร PTT 
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Blue Card ที่ปัจจุบันมีกำรขยำยฐำนลูกค้ำที่มีควำมผูกพันต่อ ปตท. โดยได้พัฒนำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่มีรูปแบบเฉพำะส ำหรับ
สมำชิกแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะพื้นฐำนและควำมต้องกำรเฉพำะที่แตกต่ำงกัน ถือเป็นช่องทำงในกำรใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อให้
ได้มำซ่ึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับควำมต้องกำรและแนวโน้มของลูกค้ำ  

- กำรตลำดพำณิชย์ จ ำหน่ำยให้กับกลุ่มลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร ลูกค้ำภำคอุตสำหกรรม ลูกค้ำสำยกำรบินในท่ำ
อำกำศยำน ลูกค้ำเรือขนส่ง  เพื่อน ำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และ ลูกค้ำภำคครัวเรือน รวมถึงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไป
ยังตลำดต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึงกำรจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ค้ำน้ ำมันตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิง  

- นอกจำกนี้ OR ยังเป็นผู้ค้ำปลีกที่ด ำเนินกำรร้ำนกำแฟและร้ำนสะดวกซ้ือในประเทศไทย และเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีก
อำหำรและเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่จะจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนร้ำนค้ำที่ตั้งอยู่ในสถำนีบริกำรน้ ำมันภำยในเครือข่ำยของ  OR 
และยังมีกำรจ ำหน่ำยที่ร้ำนค้ำนอกสถำนีบริกำรด้วย นอกจำกนี้ OR ยังด ำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรพื้นที่  โดยด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรและให้เช่ำพ้ืนที่แก่ร้ำนค้ำต่ำง ๆ  

(4)  กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรของบริษัท OR ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 11 คน โดยมีกรรมกำร

จ ำนวน 4  คนที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ปตท. ในฐำนะผู้ถือหุ้น  นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรง
ต ำแหน่งผู้บริหำรของ OR ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่งรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย 

 (5)  กำรขยำยและพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ ในปี 2562  
-      กรกฎำคม 2562 เปิดตัวโครงกำร  “ไทยเด็ด” เพื่อเป็นกำรสนับสนุนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกกลุ่ม  

วิสำหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่ำงๆ ทั่วประเทศไทย ตำมวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ที่มุ่งด ำเนินธุรกิจควบคู่กับกำรดูแลสังคมชุมชน   
-  กรกฎำคม 2562 กำรจัดตั้งบริษัท โฮลดิ้ง ในประเทศไทย (บริษท พีทีทีโออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง 

(ประเทศไทย) จ ำกัด)  และ ประเทศสิงค์โปร์ (บริษัท พีทีที โออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จ ำกัด) เพื่อรองรับกำร
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

-      สิงหำคม 2562 และ เดือน พฤศจิกำยน 2562 OR จัดตั้งบริษัท JV Retail และ JV Terminal เพื่อขยำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจในประเทศเมียนมำ ตำมล ำดับ   

- กันยำยน 2562 ธุรกิจ Café Amazon มีกำรเปิดสำขำแรกในประเทศจีน ณ มณฑล กว่ำงซี ซ่ึงนับเป็นกำรขยำย
ตลำดเอเชียเป็นประเทศที่ 10 และในประเทศไทยมีกำรเปิดตัว ร้ำนคำเฟ่อเมซอน Circular Living ตำมแนวคิดรักษ์โลก ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม โดยน ำขยะรีไซเคิลมำใช้ในกำรมำแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ทันสมัยตกแต่งร้ำนให้ทันสมัย 

- ธันวำคม 2562 OR ได้ลงนำมในสัญญำร่วมทุนกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ำกัด (CRG) เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจกำแฟ Café Amazon ในเวียดนำม โดยกลุ่ม OR ลงทุนผ่ำน บริษัท พีทีที โออำร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) 
จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ OR สัดส่วน 60% และกลุ่ม CRG 40%  
 
 ทั้งนี้กำรบริหำรสินทรัพย์ที่สนับสนุนกิจกรรมของภำครัฐ เช่นสถำนีบริกำร คลังน้ ำมัน และก๊ำซธรรมชำติ และกำร
จัดหำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับลูกค้ำรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์น้ ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
น้ ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนอื่นๆ ยังด ำเนินกำรโดย ปตท. 
หมำยเหตุ: ทรัพย์สินท่ีไม่ได้ถูกโอนไปยัง OR ประกอบด้วย ท่ีดินท่ี ปตท. ได้รับโอนจำกองค์กำรเชื้อเพลิง (อชพ.) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในจังหวัดชลบุรี (เขำบ่อ
ยำ และบ้ำนโรงโป๊ะ) และ คลังศรีรำชำ   
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2.2.2.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน)  (GC)   

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GC) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจำกกำรควบรวมบริษัทตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่ำงบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำร
กลั่น จ ำกัด (มหำชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2554  และได้รับมำซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย เพื่อก้ำวขึ้นเป็นแกนน ำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ 
(Petrochemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.92 ภำยหลังจำกกำรควบ
รวมบริษัทระหว่ำง PTTAR กับ PTTCH แล้วนั้น บริษัทใหม่ได้คงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั้งสองบริษัท ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก
ตำมประเภทของธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ 
 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์ มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2 ,988,000 ตันต่อปี  แยกเป็น               

เอทิลีน 2,376,000 ตันต่อปี โพรพิลีน 512,000 ตันต่อปี บิวทำไดอีน 75,000 ตันต่อปี บิวทีน-1 
25,000 ตันต่อปีและผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ได้แก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน (Pyrolysis Gasoline) 
มิกซ์ซี 4 (Mixed C4) เทลก๊ำซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) และไฮโดรเจน 
(Hydrogen) 

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

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ มีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก ได้แก่ เม็ด
พลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (HDPE) 850,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำม
หนำแน่นต่ ำ (LDPE) 300,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นต่ ำเชิงเส้น (LLDPE) 
800,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีโพรพิลีน (PP) 810,000 ตันต่อปี กรดเทเรฟทำลิกบริสุทธิ์ (PTA) 
970,000 ตันต่อปี โพลิเอทิลีนเทเรฟทำเลต (PET) 147,000 ตันต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีสไตรีน (PS) 
90,000 ตันต่อปี และผงพลำสติก Rotomolding Compound 64,000 ตันต่อปี 

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

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้  เมทิล 
เอสเทอร์ 500,000 ตันต่อปี แฟตตี้แอลกอฮอล์ 100,000 ตันต่อปี กลีเซอรีน 31,000 ตันต่อปี แฟตตี้
แอลกอฮอล์อีทอกซีเลท 124,000 ตันต่อปี โอลีโอเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อมขั้นพื้นฐำน 551,000 ตันต่อปี 
โอลีโอเคมีเพื่อส่ิงแวดล้อมชนิดพิเศษ 147,000 ตันต่อปี พลำสติกชีวภำพโพลีแลคไทด์  (PLA) 
150,000 ตันต่อปี และพลำสติกชีวภำพโพลีบิวทิลีน ซัคซิเนต (PBS) 20,000 ตันต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้ ฟีนอล 492,000 ตันต่อปี 
อะซีโทน 304,000 ตันต่อปี และบิสฟีนอล เอ 158,000 ตันต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์  Performance Materials and Chemicals โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์ดังนี้ เฮกซำเมทิลีน ไดไอโซไซยำเนตและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง (HDI and HDI Derivatives) 
127,000 ตันต่อปี อะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile หรือ AN) 200,000 ตันต่อปี เมทิลเมตะคริเลต 
(Methyl Methacrylate หรือ MMA) 70,000 ตันต่อปี 
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 กลุ่ม 2 ธุรกิจกำรกล่ันน้ ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป 
 ด ำเนินกำรกลั่นน้ ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูป โดยมีก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันดิบ และคอน
เดนเสทรวม 280,000 บำร์เรลต่อวัน และสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภำพสูงได้หลำยประเภท ได้แก่ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทำชนิดเบำ รีฟอร์เมท น้ ำมันอำกำศยำน น้ ำมันดีเซล และ น้ ำมันเตำ 

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

 โรงงำนของ GC ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุต จ.ระยอง 

(1) กำรจดัหำวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล และแนฟทำชนิดเบำ ทั้งนี้
วัตถุดิบส่วนใหญ่จะจัดหำจำกแหล่งภำยในประเทศ โดย ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ 
ปตท. ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบระยะยำว โดยบริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบฉบับใหม่กับ ปตท. ซ่ึงมีผลตั้งแต่  
1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2573 ซ่ึงโครงสร้ำงรำคำก๊ำซอีเทนผันแปรตำมเม็ดพลำสติกโพลิเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง 
(HDPE) เม็ดพลำสติกเอทิลีนควำมหนำแน่นต่ ำเชิงเส้น (LLDPE) และเม็ดพลำสติกโพลิเอทิลีนควำมหนำแน่นต่ ำ (LDPE) เพื่อให้
สะท้อนตำมโครงสร้ำงกำรผลิตเม็ดพลำสติก ส่วนโครงสร้ำงรำคำก๊ำซโพรเพน จะอ้ำงอิงรำคำตลำด Contract Price ของโพรเพน 
(CP Propane) ในขณะที่แอลพีจีจะอ้ำงอิงรำคำตลำด Contract Price ของโพรเพน (CP Propane) และบิวเทน (CP Butane) ในส่วน
ของแนฟทำชนิดเบำเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใน GC 

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ 1) น้ ำมันดิบ โดยน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ 2) คอนเดนเสทจัดหำในประเทศและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศบำงส่วน โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบให้ตำม
สัญญำจัดหำน้ ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงรวมถึงกำรจัดหำคอนเดนเสท ตำมโครงสร้ำงรำคำที่
อ้ำงอิงกับรำคำตลำด 

ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ GC มีก ำลังกำรผลิตและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตของโรงกลั่น โรงโอเลฟินส์ และ
โรงอะโรเมติกส์ ดังนี้ 

  
ก ำลังกำรผลิต 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562/1 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 
(ร้อยละ) 

โรงกลั่น 280 พันบำร์เรลต่อวัน 103 102 87 
โรงโอเลฟินส์ 2,988 พันตันต่อป ี 96 101 102 
โรงอะโรเมติกส์ 2,419 พันตันต่อป ี 80 93 88 

/1ในปี 2562 มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของของหน่วยผลิตหลัก ได้แก่ โรงอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 ในเดือนพฤษภำคมและมิถุนำยนเป็นระยะเวลำ 49 วัน และ โรงกล่ัน

น้ ำมันในเดือนตุลำคมและพฤศจิกำยนเป็นระยะเวลำ 52 วัน 

(2) กำรจัดจ ำหน่ำย 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโอเลฟินส์ GC มีสัญญำซ้ือขำยโอเลฟินส์ระยะยำวกับกลุ่มโรงงำนผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นบริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัท  

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก GC ได้ท ำสัญญำกับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ (Domestic Agent) และกับคู่ค้ำสำกล 
(International Trader) เพื่อจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนและเม็ดพลำสติกโพลีสไตรีนภำยใต้เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ 
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“InnoPlus” และ “Diarex” ตำมล ำดับ โดย GC ได้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดผ่ำนบริษัท จีซี มำร์เก็ตติ้ง โซลูช่ัน จ ำกัด 
(GCM) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินธุรกิจทำงกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ทั้งในและต่ำงประเทศให้กับบริษัทในกลุ่ม  
ปตท. นอกจำกนี้ GC ได้จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติกชนิดอื่น ๆ ผ่ำนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำ 

ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ GC ส่วนใหญ่ไดท้ ำสัญญำระยะยำวกับลูกคำ้ในประเทศ ซ่ึงรวมถึง ปตท. ในรำคำที่อ้ำงอิง
กับรำคำตลำด 

ผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) (OR) เป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมัน
ส ำเร็จรูปตำมสัญญำ Product Offtake Agreement จำก GC ตำมรำคำตลำด  

(3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษัท GC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วย กรรมกำรทั้งหมด 15 ท่ำน โดยเป็นผู้บริหำรและ
ตัวแทนจำก ปตท. จ ำนวน 3 ท่ำน นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ GC ซ่ึง
รวมถึงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย 

 (4)  ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบของ GC ในปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี้                  
                                   หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 439,921 518,655 412,810 
รำยได้รวม 448,683 529,734 422,974 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี)  409,385 489,665 411,291 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ* 39,298 40,069 11,682 

                                           
                                                                                                                                                                                                    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
สินทรัพย์รวม 434,964 469,255 452,514 
หนี้สินรวม 154,700 165,773 158,919 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 280,264 303,482 293,595 

* ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ โดยก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ ปี 2560 จ ำนวน 2,822 ล้ำนบำท ปี 2561 จ ำนวน 201 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวน 667 ล้ำนบำท 

 (5) กำรขยำยและพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ 
 โครงการก่อสร้างอาคาร GC Innovation: Performance Chemicals ณ ส ำนักงำนระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้

เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติงำนวิจัยทำงเคมีและโรงงำนต้นแบบที่สนับสนุนกำรเติบโตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้น
ปลำยของ GC ต่อยอด Value Chain ในธุรกิจสำยเคมี เช่น กลุ่ม Polyols และกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง หรือ High 
Value Products นอกจำกนี้ยังสนับสนุนธุรกิจของบริษัทร่วมทุนอีกด้วย และ เริ่มก่อสร้ำง โครงกำรโพรพิลีนอ
อกไซด์  บริษัท จีซี ออกซีเรน จ ำกัด (GCO)  ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร GCO นิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุด จังหวัดระยอง ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภำคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบำล  

 โครงการระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Storage System Signing Ceremony: ESS)  GC และ 
บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) ลงทุนในระบบกักเก็บพลังงำนอัจฉริยะ เพื่อเป็น
โครงกำรต้นแบบของระบบกักเก็บพลังงำนด้วยเทคโนโลยีล้ ำสมัย ที่สำมำรถน ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของ
กำรผลิตไฟฟ้ำจำก Gas Turbine เพิ่มเสถียรภำพทำงไฟฟ้ำให้กับส ำนักงำนระยองของบริษัทฯ  
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 โครงการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ GC พร้อมด้วย บริษัท Kuraray Co., Ltd. และ บริษัท Sumitomo 
Corporation ร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกวิศวกรรมช้ันสูงและต่อยอด
ขยำยกำรลงทุนอุตสำหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรโรงงำนผลิตยำงเทอร์โม
พลำสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ และโครงกำรโรงงำนผลิตไอโซบิวทิลีนและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ของบริษัท 
คุรำเร่ จีซี แอดวำนซ์ แมททีเรียลส์ จ ำกัด (KGC) และ บริษัท คุรำเร่ แอดวำนซ์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(KAC) ณ พ้ืนที่โครงกำรในนิคมอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มำบตำพุด) จังหวัดระยอง 

 
2.2.2.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) (TOP)  

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจกำรกลั่น
น้ ำมันที่มีกระบวนกำรผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูงเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำมันปิโตรเลียมส ำเร็จรูปป้อนตลำดในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังขยำยกำรลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจกำรผลิตสำรพำรำไซลีน ธุรกิจกำรผลิตน ้ำมันหล่อลื่นพื้นฐำนธุรกิจผลิต
สำรตั้งต้นส ำหรับผลิตภัณฑ์สำรท ำควำมสะอำด ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ธุรกิจขนส่งน ้ำมันดิบ น ้ำมันปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ทำงเรือและทำงท่อ ธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเรือ ธุรกิจพลังงำนทดแทน ธุรกิจสำรท ำละลำย และธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรสรร
หำและคัดเลือกบุคคลำกรส ำหรับกลุ่มไทยออยล์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.53  

TOP ตั้งอยู่ที่อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2507 ด้วยก ำลังกำรกลั่น  น ้ำ
มันดิบเริ่มแรก 35,000 บำร์เรลต่อวัน หลังจำกนั้นได้มีกำรลงทุนพัฒนำและขยำยก ำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องจนในปี 2550  มีก ำลัง
กำรผลิตที่ 220,000 บำร์เรลต่อวัน จำกนั้นในเดือนมิถุนำยน 2550 TOP มีก ำลังกำรกลั่นเพิ่มขึ้นจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร Hot 
Oil ซ่ึงท ำกำรเช่ือมโยงให้ระบบของบริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน) (TLB) ส่งควำมร้อนมำเพิ่มอุณหภูมิของน้ ำมันดิบให้
สูงขึ้นก่อนเข้ำสู่หน่วยกล่ันที่ 1 ท ำให้ก ำลังกำรกล่ันของ TOP เพิ่มขึ้นอีกประมำณ 5,000 บำร์เรลต่อวันเป็น 225,000 บำร์เรลต่อวัน 
และในเดือนธันวำคม 2550 กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหน่วยกลั่นส่วนขยำยเพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตของหน่วย CDU-3 แล้วเสร็จ ท ำให้
ปัจจุบัน TOP มีก ำลังกำรกล่ันเพิ่มเป็น 275,000 บำร์เรลต่อวัน  

(1) กำรผลิต 
TOP จัดเป็นโรงกล่ันที่มีศักยภำพทำงด้ำนกำรผลิตสูง มีควำมคล่องตัวในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและกำร

เลือกใช้น้ ำมันดิบ สำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่มีมูลค่ำในเชิงพำณิชย์สูง โดยมีกระบวนกำรผลิตที่หลำกหลำยคือ มี
หน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สำมำรถกลั่นน้ ำมันเตำให้เป็น
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันอำกำศยำน และน้ ำมันเบนซินได้เพิ่มขึ้น กำรผลิตของ TOP จะใช้น้ ำมันดิบที่จัดหำจำกทั้งภำยนอกและ
ภำยในประเทศ โดยแหล่งภำยนอกประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเข้ำจำกแหล่งตะวันออกกลำงผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเล ส ำหรับ
แหล่งภำยในประเทศจะขนส่งทำงรถไฟและทำงเรือ ทั้งนี้กำรเลือกใช้น้ ำมันดิบจะขึ้นอยู่กับรำคำและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดย 
ปตท. จะเป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบให้ตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบ (Crude Supply Agreement) ตำมโครงสร้ำงรำคำที่อ้ำงอิงกับรำคำ
ตลำด 

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

ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ TOP มีก ำลังกำรกลั่นและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่นที่เกิดจำกกำรน ำน้ ำมันดิบเข้ำกลั่น 
ดังนี้ 
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ก ำลังกำรกลั่น
น้ ำมันดิบ 

(พันบำร์เรลต่อวัน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562/1 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกลั่น 
(ร้อยละ) 

275 112 113 107 

/1ในปี 2562 ด ำเนินกำรหยุดซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผนของหน่วยกล่ันน้ ำมันดิบหน่วยท่ี 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) และหน่วยกำรผลิตอื่นท่ี

เก่ียวข้อง และเชื่อมต่อหน่วยกล่ันใหม่ (Tie-in Activity) ตำมแผนงำนโครงกำรพลังงำนสะอำด (Clean Fuel Project : CFP) รวมท้ังหน่วยผลิตสำรอะโรเม
ติกส์ตั้งแต่กลำงเดือนมิถุนำยนจนถึงปลำยเดือนกรกฎำคม 2562 

(2)   กำรจ ำหน่ำย 

ในปี 2562 TOP มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมำณร้อยละ88 และส่งออกประมำณร้อยละ 12 ของ
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด ส ำหรับผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป  ปตท. จะเป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปตำมสัญญำ Product 
offtake agreement จำก TOP ตำมรำคำตลำด ต่อมำเมื่อ 1 กรกฎำคม 2561 ปตท. ได้ท ำกำรโอนสิทธิเปลี่ยนคู่สัญญำ Product 
offtake agreement จำก ปตท. เป็น OR ซ่ึงเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหลักของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้สัญญำยังคงเป็นเงื่อนไขและ
ข้อตกลงเดิม 

       หน่วย : ร้อยละ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 
  สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศ / 

ต่ำงประเทศ (ร้อยละ) 
  สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยในประเทศ / ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

86/14 86/14 88/12 

(3)  กำรบริหำร 
         คณะกรรมกำรของบริษทั TOP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมกำรที่
เป็นกรรมกำร/ผู้บรหิำรจำก ปตท. จ ำนวน 5 คน ซ่ึงรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ TOP  

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ TOP ในปี 2560 - 2562 เปน็ดังนี ้
                                                                                                                                                                                    หนว่ย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 337,905 389,042 362,179 
รำยได้รวม* 345,642 395,861 369,503 
ค่ำใช้จ่ำยรวม** 320,323 385,477 362,987 
ก ำไรสุทธิ*** 24,856 10,149 6,277 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย์รวม 228,108 268,613 283,445 
หนี้สินรวม 100,960 142,141 159,521 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 127,148 126,472 123,924 

* รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  ปี 2560 จ ำนวน 1,197 ล้ำนบำท ปี 2561 จ ำนวน 1,193 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวน  1,299 ล้ำนบำท 
**รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้) ปี 2560 จ ำนวน 5,529 ล้ำนบำท และปี 2561 จ ำนวน 1,983 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวน 1,239 ล้ำนบำท และต้นทุน
ทำงกำรเงิน ปี 2560 จ ำนวน 3,285 ล้ำนบำท ปี 2561 จ ำนวน 3,942 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวน 3,307 ล้ำนบำท 

***ก ำไรท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ปี 2560 จ ำนวน  463 ล้ำน
บำท ปี 2561 จ ำนวน 235 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวน 240 ล้ำนบำท 
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(5) กำรขยำยและพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ 

5.1 โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน 

 การหาผู้ลงทุนในหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit: ERU) โดย TOP ได้บรรลุข้อตกลง และ
ได้ลงนำมสัญญำกับบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC) ในกำรขำยและโอน
กรรมสิทธ์ิหน่วย ERU รวมถึงเข้ำท ำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่ม GPSC ท ำให้ TOP สำมำรถลด
ต้นทุนโครงกำร CFP ได้ประมำณ 757  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบัน โครงกำร ERU อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง และคำดว่ำ จะแล้วเสร็จพร้อมกับโครงกำร CFP ในปี 2566 

 โครงการก่อสร้างถังน้้ามันดิบเพื่อความมั่นคงด้านการกลั่น ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อไตรมำส 1 ปี 
2562 

 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรเิวณอาคารส้านักงานเดิม เพื่อรองรับโครงการในอนาคต ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จเมื่อไตรมำส 2 ปี2562 ท ำให้ TOP มีปริมำณน้ ำดิบส ำรองเพิ่มขึ้น พร้อมรองรับโครงกำรส ำคัญ
ในอนำคต  

 โครงการขยายธุรกิจสารท้าละลายและเคมีภัณฑ์ไปยังประเทศอินโดนีเซีย บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 
(TS) เข้ำซ้ือหุ้นร้อยละ 67 ในบริษัท PT. Tirta Surya Raya (TSR) ซ่ึงประกอบธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สำรท ำละลำยและเคมีภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นกำรขยำยธุรกิจของ TS ไปยัง
ประเทศที่มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไป 

 การลงทุนแบบ Corporate Venture Capital (CVC) ซ่ึงเป็นหนึ่งในกลไกส ำคัญในกำรหำ  New S-
Curve ส ำหรับกลุ่มไทยออยล์ โดยในปี 2562 TOP ไดล้งทุนในกองทุน Venture Capital Fund เพิ่มขึ้นอีก 
1 กองทุน ซ่ึงเป็นกองทุนที่เน้นกำรลงทุนใน Startup ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต  

 การสร้างนวัตกรรมด้านงานวิจัยและการพัฒนา (R&D) เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพาณิชย์ 
(Commercialization) ในปี  2562 มีผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพำณิชย์ และประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงรำยได้เข้ำสู่กลุ่มไทยออยล์ 3 รำยกำร ได้แก่ อุปกรณ์เปิด-ปิด วำล์ว (K-2 Gate 
Valve Device) ฝำครอบอุปกรณ์ (Motor Operating Valve protection: MOV) และสำรไซโคลเพนเทน 80 
(Cyclopentane 80) 

5.2 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) มีควำมคืบหน้ำอยู่ที่ร้อยละ 27 ณ ส้ินเดือน

ธันวำคม 2562  และ คำดว่ำโครงกำรฯ จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จพร้อมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ในปี 2566 
ได้ตำมแผน โดยควำมคืบหน้ำในปี 2562 ได้มกีำรด ำเนินงำนในส่วนของกำรออกแบบทำงวิศวกรรม กำร
ทบทวนเรื่องควำมปลอดภัยในกำรออกแบบหน่วยกลั่นต่ำงๆเริ่มด ำเนนิกำรจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องจักรหลกั 
รวมถึงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน CFP Support Center เพื่อ
สนับสนุนงำนด้ำนในด้ำนต่ำงๆ และเพื่อให้พร้อมด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์ในปี 2566 

 โครงการผลิตน้้ามันมาตรฐานยูโร 5 เพื่อรองรับกำรบังคับใช้น้ ำมันมำตรฐำนยูโร 5 ของภำครัฐ ที่จะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2567 โดย TOP ได้ศึกษำรำยละเอียดกำรปรับปรุงหน่วยปรับปรุงคุณภำพ
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น้ ำมันดีเซลแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คำดว่ำ จะสำมำรถด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จทันก ำหนดกำรบังคับใช้ของ
ภำครัฐ 

 โครงการขยายท่าเรือ หมายเลข 7 และหมายเลข 8 เพื่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ลดควำมหนำแน่น
ของท่ำเรือปัจจุบัน รวมถึงกำรรองรับกำรใช้เรือขนำดใหญ่ขึ้นในกำรขนส่งสินค้ำ และกำรขำยผลิตภัณฑ์
ใหม่ในอนำคต ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

 โครงการกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา เพื่อควำมปลอดภัยแก่พนักงำน และรองรับกำรขยำยงำน ปัจจุบันใน
ส่วนของกลุ่มอำคำรวิศวกรรมและคลังพัสดุ และอำคำรปฎิบัติกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ วิจัยพัฒนำ ได้
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โดยพนักงำนเริ่มเข้ำปฏิบัติงำนในพื้นที่ดังกล่ำวแล้ว ในส่วนของ อำคำรส ำนักงำนแห่ง
ใหม ่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง  

5.3 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงศึกษำควำมเป็นไปได้ 

 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (Specialty Product) กลุ่มไทยออยล์ได้ศึกษำแนวทำงในกำร
พัฒนำต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำโภคภัณฑ์ (Commodity) เดิม ทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์เบำ (Light End) 
และผลิตภัณฑ์หนัก (Heavy End) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง (Specialty Product) เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำ
ใหม่ในอุตสำหกรรมขั้นปลำยที่มีควำมต้องกำรเฉพำะ 

 โครงการขยายกองเรือของบริษัท ไทยออยล์มารีน จ้ากัดอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร มีเป้ำหมำยในกำร
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ผ่ำนกำรใช้กองเรือของกลุ่มไทยออยล ์เพื่อสนับสนุนกำรขนส่งทำงเรือ
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  

 โครงการปิโตรเคมี อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรสร้ำงโรงงำนปิโตรเคมี
ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการศกึษาเบือ้งต้นแลว้เสรจ็และอยู่ระหว่างการศกึษาทางเลอืกการ
ลงทุนทีเ่หมาะสม 

 โครงการศึกษาการลงทุนในกลุ่มธุรกิจสีเขียว เพื่อสำนต่อกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน ไทยออยล์และ
กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันศึกษำเพื่อต่อยอดธุรกิจชีวภำพและพลังงำนทดแทน รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 

2.2.2.1.4   บรษิัท ไออารพ์ีซี จ้ากัด (มหาชน) (IRPC)  
 บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสำหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ ำกัด (มหำชน) (TPI) เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ดพลำสติก
ในปี 2525 และได้ขยำยกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่ำง ๆ จนสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจร
ในปี 2543 แต่จำกสภำวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและกำรประกำศเปลี่ยนแปลงระบบอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเมื่อ
เดือนกรกฏำคม 2540 ที่ผ่ำนมำนั้นได้ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงรุนแรงจนต้องเข้ำอยู่ภำยใต้กำรฟื้นฟูกิจกำร
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2543  หลังจำกนั้น IRPC ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรจนเป็นผลส ำเร็จ โดย ปตท. และกลุ่มผู้ร่วม
ลงทุนช ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2548 ท ำให้ ปตท. ถือหุ้นใน IRPC เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดยมีผู้ถือหุ้น
ใหญ่รำยอื่น ได้แก่ ธนำคำรออมสิน กองทุนรวมวำยุภักษ์หนึ่ง และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร และต่อมำเมื่อวันที่ 26 
เมษำยน 2549 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค ำส่ังยกเลิกกำรฟื้นฟูกิจกำรของ IRPC โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. ถือหุ้น IRPC 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.55  
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(1) กำรผลิต 
โรงงำนของ IRPC ตั้งอยู่ที่ต ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยโรงกล่ันน้ ำมันและโรงงำน 

ปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงโดยโรงกลั่นน้ ำมันสำมำรถผลิตผลิตภัณฑ์น้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่ำง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ได้แก่ 
น้ ำมันหล่อล่ืนพื้นฐำน ยำงมะตอย ผลิตภัณฑ์จำกกระบวนกำรกล่ันส่วนหนึ่งน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบของกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเม็ดพลำสติกชนิดต่ำง ๆ ได้แก่ เม็ดพลำสติกชนิด High Density 
Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded 
Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพื่อจ ำหน่ำยให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมพลำสติกขั้นต่อเนื่องน ำไปเป็นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลำสติกส ำเร็จรูปชนิดต่ำง ๆ IRPC มีสำธำรณูปโภคที่ใช้ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน เช่น ท่ำเรือน้ ำลึก 
คลังน้ ำมัน โรงไฟฟ้ำ ท ำให้ได้เปรียบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสำมำรถประหยัดต้นทุนโดยขนำด (Economy of Scale) เช่น ค่ำ
ขนส่งวัตถุดิบ   

ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ IRPC มีก ำลังกำรผลิตและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตของโรงกลั่น โรงโอเลฟินส์ และ
โรงอะโรเมติกส์และสไตรีนิคส์ ดังนี้ 

  
ก ำลังกำรผลิต 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562/1 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 
(ร้อยละ) 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต 
(ร้อยละ) 

โรงกลั่น    215 พันบำร์เรลต่อวัน 84 97 92 
โรงโอเลฟินส์ 1,611 พันตันต่อป ี 87 94 95 

โรงอะโรเมติกส์
และสไตรีนิคส์ 

1,194 พันตันต่อป ี 90 101 93 

/1ในปี 2562 ด ำเนินกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของของหน่วยผลิตหลัก ได้แก่ โรงงำน RDCC เป็นเวลำ 28 วัน  โรงกล่ันน้ ำมัน (ADU 1) 18 วัน  

(2) กำรจัดหำวัตถุดบิ 
วัตถุดิบหลักของ IRPC ประมำณร้อยละ 81 คือ น้ ำมันดิบ โดยน้ ำมันดิบส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศใน

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

(3) กำรจัดจ ำหน่ำย 
 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   

 ผลิตภัณฑ์น้ ำมันมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ได้แก่ กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำอุตสำหกรรม (Industry)  กำรจ ำหน่ำยให้
ลูกค้ำขำยส่ง (Wholesales)  กำรจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำมำตรำ 7  กำรส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้ำน้ ำมันในต่ำงประเทศ  กำรจ ำหน่ำย
น้ ำมันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ ำมันเตำ (Fuel Oil) ให้กับเรือที่มำใช้บริกำรท่ำเทียบเรือของ IRPC และ
กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันให้กับสมำคมประมงในน่ำนน้ ำ โดย ปตท. เป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปบำงส่วนจำก IRPC ตำม
สัญญำ Product Offtake Agreement ในรำคำตลำด และต่อมำเมื่อ 1 กรกฎำคม 2561 ปตท. ได้ท ำกำรโอนสิท ธิเปลี่ยนคู่สัญญำ 
Product Offtake Agreement จำก ปตท. เป็น OR ซ่ึงเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันหลักของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้สัญญำยังคงเป็น
เงื่อนไขและข้อตกลงเดิม ในปี 2562 IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ในประเทศร้อยละ 56 และส่งออกร้อยละ 44  ของรำยได้
สุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมด  
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  ผลิตภัณฑป์ิโตรเคมี  
  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยและขำยตรง ส่วนกำรขำยต่ำงประเทศจะขำยผ่ำนตัวแทน

กำรค้ำในต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ในปี 2562 IRPC มีกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศร้อยละ 54 และส่งออกร้อยละ 46 
ของรำยได้สุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมด 

(4) กำรบริหำร 
   คณะกรรมกำรบริษัท IRPC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน เป็นผู้บริหำรจำก 

ปตท. จ ำนวน 5 คน นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ IRPC ซ่ึงรวมถึง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

(5) ผลกำรด ำเนินงำนของ IRPC ในปี 2560 - ปี 2562 เป็นดังนี้       
            หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 214,101 280,551 239,315 
รำยได้รวม 216,846 282,751 241,987 
ค่ำใช้จ่ำยรวม (รวมภำษี) * 205,492 275,016 243,161 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ** 11,354 7,735 (1,174) 

             หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
สินทรัพย์รวม 184,544 182,446 177,850 
หนี้สินรวม 96,894 95,066 94,448 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 87,650 87,380 83,402 

 *รวม รำยกำรภำษีเงินได้ ปี 2560 จ ำนวน 2,181 ล้ำนบำทปี 2561 จ ำนวน 1,147 ล้ำนบำท และปี 2562 รำยได้ค่ำภำษีเงินได้ จ ำนวน 779 ล้ำนบำท 
**ก ำไร(ขำดทุน) ท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคุม โดยก ำไร(ขำดทุน)ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคมุ ปี 2560 จ ำนวน 5 ล้ำนบำท ปี 2561 จ ำนวน 34 ล้ำนบำท และปี 2562 จ ำนวน 28 ล้ำนบำท 

(6)  กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

6.1 โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เป็นโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภำพ
น้ ำมันดีเซลให้ได้ตำมมำตรฐำนยูโร 5 (Euro V) เพื่อสนับสนุนมำตรกำรภำครัฐที่คำดว่ำจะประกำศใช้น้ ำมัน
ดีเซลมำตรฐำนใหม่นี้ในปี 2567 โดยน้ ำมันดีเซลมำตรฐำนยูโร 5 จะช่วยลดกำรปลดปล่อยค่ำก ำมะถันจำก 50 
ppm (มำตรฐำนยูโร 4) เป็น 10 ppm (มำตรฐำนยูโร 5) โดยโครงกำรจะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
บริษัทฯ จำกแนวโน้มควำมต้องกำรที่ สูงขึ้นของน้ ำมันดี เซลก ำมะถันต่ ำ (Low Sulfur Diesel) ทั้ ง
ภำยในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซียน (AEC) นอกจำกโครงกำร UCF จะช่วยเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ให้บริษัทฯ ซ่ึงมีน้ ำมันดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหลักแล้ว โครงกำรนี้ยังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
ตอบสนองนโยบำยของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสู่กำรเป็นโรงงำนสีเขียว (Eco factory) ที่ทันสมัย ปัจจุบันโครงกำร
อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบทำงวิศวกรรม โดยจะสำมำรถผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2565  

6.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้้า (Floating Solar) ขนาด 12.5 เมกกะวัตต์ เป็น
โครงกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ เพื่อใช้ส ำหรับกระบวนกำรผลิตในบริษัทฯ โดยตัวทุ่นลอยน้ ำ 
(Pontoon) เกิดจำกกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ HDPE เกรดพิเศษของบริษัทฯ และโครงกำรนี้ยังเป็นกำรใช้
พื้นผิวน้ ำของบ่อเก็บน้ ำส ำรองของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สำมำรถช่วยลดก๊ำซเรือนกระจก (CO2 
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Emission) ลงได้ประมำณ 10,000 ตันต่อปี ซ่ึงปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง และจะ
สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ในไตรมำส 1 ปี 2563  

6.3 โครงการขยายก้าลังการผลิตผงพลาสติก ABS (ABS Powder Expansion) เป็นโครงกำรปรับปรุงหน่วย 
Polymerization ท ำให้ผงพลำสติก ABS (ABS Powder) มีคุณสมบัติดีขึ้น ลดต้นทุนกำรผลิต และก ำลังกำร
ผลิตเพิ่มขึ้น 6,000 ตันต่อปี รวมทั้งยังช่วยลดกำรระบำยสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยต่อส่ิงแวดล้อม โดยกำรน ำ
กลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตอีกครั้ง ซ่ึงผลิตภัณฑ์ผงพลำสติก ABS สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้
หลำกหลำย โดยเฉพำะกำรปรับปรุงคุณภำพเม็ดพลำสติกที่น ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle Plastic) ที่ควำม
ต้องกำรของตลำดมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง และ
สำมำรถผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในไตรมำส 2 ปี 2563 

 2.2.2.1.5 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ้ากัด (PTT Tank)  
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT Tank)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที ่6 มีนำคม 2552 โดย ปตท. ถือหุ้น  ร้อยละ 100 มีทุน

จดทะเบียนและช ำระแล้วจ ำนวน 2,500 ล้ำนบำท (มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจให้บริกำรรับ จัดเก็บและ
ขนถ่ำยเคมีภัณฑ์เหลว  น้ ำมัน และก๊ำซส ำหรับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2552  PTT Tank ได้รับโอนสัญญำจำก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ท ำสัญญำกับกำรนิคมอุตสำหกรรม 
(กนอ.) ไว้ จ ำนวน 2 สัญญำ ได้แก่ สัญญำอนุญำตให้ใช้พื้นที่เพื่อกำรอุตสำหกรรมนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดที่ 1 
ส่วนขยำย เนื้อที่ประมำณ 57.8 ไร่ เพื่อก่อสร้ำงคลังเก็บสินค้ำเหลว และสัญญำร่วมด ำเนินงำน เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ก่อสร้ำงท่ำ
เทียบเรือนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 

PTT Tank ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ และบริกำร รับ-เก็บ-จ่ำย ผลิตภัณฑ์ให้แก่ ปตท.และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยเริ่ม
ให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ตั้งแต่วันที่ 21 เมษำยน 2554  มีท่ำเทียบเรือ 2 ท่ำ Maximum Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสำมำรถรองรับ
ผลิตภัณฑ์ผ่ำนท่ำได้สูงสุด 2,000,000 ตันต่อปี มี Throughput Rate ประมำณ 800,000 ตัน/ปี (Utilization 40%)  และมีถังเก็บ
ผลิต ภัณฑ์ เหลวทั้ ง ส้ิน  10  ใบ  ปั จจุบันมีผลิต ภัณฑ์ที่ ให้บริกำร ได้แก่  Sulfuric Acid, Propylene, Methyl Methacrylate, 
Acrylonitrile, Ammonia, LPG, NGL และ Solvent 

(1) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษัท PTT Tank ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 5 ท่ำน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 4 ท่ำน 

และตัวแทนจำกกระทรวงกำรคลัง 1 ท่ำน  
(2) ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Tank ปี 2560 - ปี 2562   เป็นดังนี ้
           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 881 900 959 
รำยได้รวม 930 964 993 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 558 593 680 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 372 371 313 
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 หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 

สินทรัพย์รวม 4,426 4,770 4,816 
หนี้สินรวม 228 327 181 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,198 4,443 4,635 

* ข้อมูลปี 2562  เป็นข้อมูล Unaudited 

(3) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
          โครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) PTT Tank ได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนกบั 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ภำยใต้ชื่อ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด (GMTP) เมื่อวันที่ 1 
ต.ค. 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500 ล้ำนบำทโดย PTT Tank ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
70  มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้งด้ำน LNG Value Chain และด้ำนโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนกำรลงทุนอื่นๆในอนำคต 
ตำมแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. และ GMTP ได้เข้ำท ำสัญญำร่วมลงทุนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) กับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เมื่อ
วันที่ 1 ต.ค. 2562 มีมูลค่ำกำรลงทุนร่วมกันในส่วนของกำรถมทะเลประมำณ 12,900 ล้ำนบำท และสิทธิในกำรก่อสร้ำง LNG 
Terminal ช่วงที่ 1 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนตัน เป็นเงินลงทุนประมำณ 28,000 ล้ำนบำท รวมกำรลงทุนทั้งหมดประมำณ 40,900 
ล้ำนบำท 

 
2.2.2.2 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

  ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศผ่ำนบริษัทในกลุ่ม จ ำนวน 2 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษทั ปตท.ค้ำสำกล จ ำกัด (PTTT) 

2. PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) 
 

 2.2.2.2.1 บริษัท ปตท.ค้าสากล จ้ากัด (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) 

  PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม พ.ศ. 2543 ณ ประเทศสิงคโปร์ มีทุน
จดทะเบียน 6.1 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัท PTTT มีวัตถุประสงค์ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำ
สำกลเต็มรูปแบบ ผ่ำนกำรน ำผลิตภัณฑ์มำเก็บ ผสม บริหำรและจัดจ ำหน่ำย รวมทั้งกำรจัดหำกำรขนส่งทำงเรือและกำรบริหำร
ควำมเส่ียงรำคำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  และเป็นฐำนในกำรขยำยธุรกรรมในฝั่งซีกโลกตะวันออก 
ครอบคลุมกำรค้ำน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และกำรด ำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อน ำรำยได้จำก
ต่ำงประเทศให้กับ ปตท. และสนับสนุนควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศอีกทำงหนึ่ง  

บริษัท PTTT มีบริษัทลูก 1 บริษัท คือ PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) ตั้งอยู่ที่เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ด ำเนินธุรกิจจัดหำและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มุ่งเน้นธุรกรรมแถบตะวันออกกลำงและแอฟริกำ 
และส ำนักงำนตัวแทน 2 แห่ง คือ ส ำนักงำนตัวแทนเมืองเซ่ียงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading Shanghai 
Representative) ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกำรค้ำและข้อมูลทำงกำรตลำดในสำธำรณรัฐประชำชนจีนและภูมิภำคใกล้เคียง และ
ส ำนักงำนตัวแทนกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ท ำหน้ำที่ประสำนงำน
กำรค้ำและข้อมูลทำงกำรตลำดในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภำคใกล้เคียง 
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTT และบริษทัย่อย ปี 2560 –  ปี 2562 เป็นดงันี ้

           หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 9,366 12,567 13,255 
รำยได้รวม 9,438 12,627 13,281 

ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 9,427 12,624 13,265 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 11 3 16 

                หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย์รวม 2,072 1,655 1,737 
หนี้สินรวม 1,980 1,561 1,628 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 92 94 109 

2.2.2.2.2 PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) 
PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ มีทุนจดทะเบียน 10.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรท ำ
ธุรกรรมกำรค้ำสำกลเต็มรูปแบบ ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และขยำยเครือข่ำยกำรค้ำเพื่อเป็นฐำนในกำรขยำย
ธุรกรรมในฝั่งซีกโลกตะวันตกรวมถึง กำรแสวงหำโอกำสในกำรสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำจำกธุรกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจำกกำรเช่ือมโยง
กำรค้ำในฝั่งซีกโลกตะวันตกและตะวันออก โดยมีธุรกรรมกำรค้ำที่ครอบคลุมกำรค้ำน้ ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ควบคู่ไปกับ 
กำรจัดหำกำรขนส่งทำงเรือและกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำที่มีประสิทธิภำพ 

นอกจำกนี้ PTTT LDN ยังมีบทบำทที่ส ำคัญในกำรแสวงหำข้อมูลกำรค้ำและควำมเคลื่อนไหวของรำคำในฝั่งตะวันตก 
ซ่ึงช่วยให้หน่วยธุรกิจมีข้อมูลผลิตภัณฑ์รอบโลกตลอด 24 ช่ัวโมง รวมถึง ยังตั้งอยู่ในตลำดอนุพันธ์ที่ส ำคัญของโลกในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้กำรค้ำและกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท PTTT LDN ปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี้ 
                                                                                                             หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

งบรวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 945 2,086 2,344 

รำยได้รวม 945 2,090 2,357 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 944 2,087 2,346 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 1 3 11 

                                                                                                           หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

สินทรัพย์รวม 140 143 460 
หนี้สินรวม 129 128 435 

ส่วนของผู้ถือหุน้ 11 15 25 
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2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม   

 กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 มกรำคม 2561 จำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร เพื่อด ำเนินงำน
ด้ำนวิศวกรรม อสังหำริมทรัพย์ ดิจิทัล และเทคโนโลยี สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. โดยสร้ำงควำมเช่ือมโยงในกำร
บริหำรจัดกำรกลุ่มธุรกิจหลักของ ปตท. กำรบริหำรสินทรัพย์ อำทิ ที่ดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง เสริมสร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจจำก
สินทรัพย์ที่มีอยู่ของ ปตท. ให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และบริกำรด้ำนวิศวกรรมครบวงจร 
รวมทั้งกำรวิจัยและพัฒนำทั้งในเชิงเทคนิคและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนำต้นแบบและแสวงหำโอกำสด ำเนินธุรกิจ 
New Business S-Curve เพื่อรองรับกำรเติบโตทั้งในและต่ำงประเทศ 

ลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม แบ่งเปน็ ดังนี ้

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 2.3.1 ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่ ปตท. ด้าเนินการเอง  

 2.3.1.1 สายงานนวัตกรรมและดิจิตอล ประกอบด้วย สถำบันนวัตกรรม ด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ โดย
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนเทคโนโลยี และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของนักวิจัยให้เป็นผู้ เช่ียวชำญในแต่ละสำขำ 
รวมถึงกำรน ำดิจิตอลมำต่อยอด และพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรม (Digital Transformation) นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำธุรกิจ
ใหม่ เพื่อตอบรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก (Megetrend) และเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ธุรกิจ New Business S-
Curve ต่ำงๆ เช่น ธุรกิจพลังงำนรูปแบบใหม่, ธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ เป็นต้น 

 2.3.1.2 สายงานวิศวกรรมและบริการโครงการ ประกอบด้วย งำนบริหำรโครงกำรด้ำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 
และกำรประเมินโครงกำรที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม สังคมและชุมชน กำรจัดท ำข้อก ำหนดเพื่อสนับสนุนโครงกำร
ต่ำงๆ ของ ปตท. ให้ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ อำทิ ที่ดิน 
อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง เสริมสร้ำงโอกำสใหม่ทำงธุรกิจจำกสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ ปตท. ให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม  นอกจำกนี้ยังมีโครงสร้ำง
เฉพำะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินโครงกำรที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ ปตท. ในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ด้วย อำทิ โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่
วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi)  

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม
น้้ามัน ???? 

วิศวกรรมและบริหารโครงการ 

สายงานนวัตกรรมและดิจิตอล แผนกลยุทธ์และบริหารบริษัท 
ในเครือฯ 

 กลยุทธ์ดิจิทัล 
 พัฒนำนวัตกรรมและดิจทิัล 
 สถำบันนวัตกรรม 

 กำรบริหำรบรษิัทในเครือกลุ่ม
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
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 2.3.2 ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่ด้าเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.   
 ณ 31 ธันวำคม  2562 บริษัทในเครือ ปตท. ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรมรวมทั้งสิ้น 
6 บริษัท ดังนี้  

1. บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (GPSC)  

2. บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) 

3. บริษทั ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด (TP) 

4. บริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo) 

5. บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES) 

6. บริษทั พีทีที ดจิิตอล โซลูช่ัน จ ำกัด (PTT Digital) 

2.3.2.1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ้ากัด (มหาชน) (GPSC)  

  บริษัท GPSC ถูกจัดตั้งขึ้น  จำกกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด (PTTUT) และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด (IPT) ภำยใต้ช่ือ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (จ ำกัด) เพื่อเป็น Flagship Company ใน
กำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษัท GPSC ได้ท ำกำรจดทะเบียนกำรควบรวมและจัดตั้ง ณ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มกรำคม  2556 โดยในช่วงเริ่มต้นมี 4 บริษัทร่วมถือหุ้นตำมสัดส่วน ดังนี้ ปตท. ร้อยละ 30.10, GC 
ร้อยละ 30.31,  TOP ร้อยละ 11.88  และ TP ร้อยละ 27.71 

  GPSC ได้เข้ำจดทะเบียนและเริ่มซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558 เพื่อ
รองรับกำรเจริญเติบโตของบริษัทในอนำคต โดยมีพันธกิจหลักในกำรดูแล ขยำยกำรลงทุนเพิ่มเติมด้ำนธุรกิจไฟฟ้ำทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และสนับสนุน Synergy รวมถึง New S Curve ของบริษัทฯ ในกลุ่ม ปตท.  ด้วยทุนจดทะเบียน 14,983.01 ล้ำนบำท 
และเป็นทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแล้วทั้งหมด 14,983.01 ล้ำนบำท สัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้ ปตท. ร้อยละ 22.58,  GC ร้อยละ 22.73,  TP 
ร้อยละ 20.79,  TOP ร้อยละ 8.91  และผู้ถือหุ้นรำยย่อย ร้อยละ 25 

ในปี 2562 GPSC ได้ด ำเนินกำรเขำ้ซ้ือหุ้นในบริษัท โกลว์ พลังงำน จ ำกัด (มหำชน) (GLOW) และจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนอีก จ ำนวน 13,214.28 ล้ำนบำท ท ำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมจ ำนวน 28,197.29 ล้ำนบำทสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
ปตท. ร้อยละ 22.81,  GC ร้อยละ 22.73,  TP ร้อยละ 20.79,  TOP ร้อยละ 8.91  และผู้ถือหุ้นรำยย่อย ร้อยละ 24.76 

  (1)  ลักษณะของโครงกำร 
  ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน้ ำ น้ ำอุตสำหกรรม และสำธำรณูปโภคอื่น ๆ ทั้งในส่วนที่เข้ำ

ไป ด ำเนินกำรเองและเข้ำไปลงทนุในกิจกำร โดย ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ มีก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ไฟฟ้ำ 5,026 เมกะ
วัตต์ ไอน้ ำ 2,876 ตันต่อชั่วโมง น้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 7,372 ลูกบำศก์เมตรต่อช่ัวโมง น้ ำเย็น 15,400 ตันควำมเย็น และโครงกำร
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงำนรวม 1.642 เมกกะวัตต์-ช่ัวโมง 

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

บริษัท GPSC ทั้งหมด ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว 25 ปี ส ำหรับสำขำศรีรำชำ (IPT) และมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติระยะยำว 15 ปี ส ำหรับสำขำระยอง (PTTUT: CUP-1, CUP-2, CUP-3 และ CUP-4) 
  (3)  กำรจัดจ ำหน่ำย 
  กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ GPSC ประกอบด้วย 
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  สำขำศรีรำชำ - โรงไฟฟ้ำตำมโครงกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำที่ผลิตได้ทั้งหมด จ ำนวน 700 MW ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .) ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ 
(PPA) อำยุสัญญำ 25 ปีนับจำก COD เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2543 โดยมีข้อตกลงที่ กฟผ. จะต้องช ำระค่ำควำมพร้อมจ่ำยพลังไฟฟ้ำ 
(Availability Payment) ในจ ำนวนที่ตกลงกันเพื่อให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยคงที่ ภำระหนี้สิน ผลตอบแทน และจ่ำยค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ 
(Energy Payment) ตำมสูตรค ำนวณที่ระบุไว้ตำมสัญญำ 
  สำขำระยอง  - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับลูกค้ำโรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำอุตสำหกรรมอื่นๆ ด้วยสัญญำ
ระยะยำว 10- 15 ปี จ ำนวนรวม 299  เมกะวัตต์  จ ำหน่ำยไอน้ ำด้วยสัญญำระยะยำว 10-15 ปี จ ำนวนรวม 1,410 ตันต่อชั่วโมง  และ
จ ำหน่ำยน้ ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรม อำยุสัญญำ 15 ปี จ ำนวนรวม 2,000 ลูกบำศก์เมตรต่อช่ัวโมง นอกจำกนี้
เพื่อเป็นกำรรักษำสมดุลของกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ ในกรณีที่ลูกค้ำอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำรใช้ไอน้ ำสูง ส่งผลให้โรงผลิต
สำธำรณูปกำรระยองเพิ่มอัตรำกำรผลิตไฟฟ้ำให้สูงขึ้น โดยไฟฟ้ำดังกล่ำวจะจัดจ ำหน่ำยให้แก่ กฟผ. ภำยใต้สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
ของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กในรูปแบบ Non-firm ส ำหรับ CUP-1 ประมำณ 40  เมกะวัตต์  ตั้งแต่กันยำยน 2553 และ CUP-2 ประมำณ 
60  เมกะวัตต์  ตั้งแต่มกรำคม 2552 โดยสัญญำดังกล่ำวมีอำยุสัญญำ 5 ปีและต่ออำยุโดยอัตโนมัติอีกทุก 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มจ่ำยไฟฟ้ำ
เข้ำระบบของ กฟผ. 
  กำรจัดจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทในเครือ – มีกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ กฟผ. ตำมสัญญำรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(IPP) โดยมีก ำลังกำรผลิตฟ้ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งหมด 1,739  เมกะวัตต์  และ จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับ กฟผ. กฟภ. กฟน. ตำม
สัญญำรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กและขนำดเล็กมำก (SPP and VSPP) รวมถึงกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมและอื่นๆ โดยมี
ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งหมด 2,188  เมกะวัตต์  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรจ ำหน่ำยไอน้ ำให้กับลูกค้ำ
อุตสำหกรรมและอื่นๆ โดยมีก ำลังกำรผลิตไอน้ ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งหมด 1,466 ตันต่อชั่วโมง 
  (4)  กำรบริหำร 
  คณะกรรมกำรบริษัท GPSC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 13 คน เป็นผู้บริหำร
จำก ปตท. 3 คน นอกจำกนี้ ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของ  GPSC  รวมถึงประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ด้วย 
  (5) กำรเงิน 
  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท GPSC ปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี้ 

                       หน่วย : ล้ำนบำท 

งบรวม  ปี 2560 ปี 2561** ปี 2562*** 

(Audited) 
 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร* 19,325  24,337 65,789  

รำยได้รวม 21,187  25,895 68,635  
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี) 17,847  22,006 62,634  
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ  3,340 3,889 6,001  
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ ส่วนของบรษิัทใหญ ่  3,175 3,359 4,061  
                             หน่วย : ล้ำนบำท 

งบรวม ปี 2560 ปี 2561**  ปี 2562*** 

(Audited) 

สินทรัพย์รวม  59,968 64,439 252,017  
หนี้สินรวม  19,594  22,090 141,841  
ส่วนของผู้ถือหุน้  40,374 42,349 110,176  

         * ไม่รวมรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำกำรเงิน 
         ** งบกำรเงินปี 2561 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปี 2562 
        ***  งบกำรเงินปี 2562 รวมงบกำรเงินตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษ ท GLOW ภำยหลังกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW เมื่อ 13 มี.ค.63 
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  (6)  ควำมคืบหน้ำโครงกำรต่ำงๆ 
  ในปี 2562 โครงกำรของบริษัทที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ได้เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์และเริ่มทยอยรับรู้ผลประกอบกำร 
จ ำนวน 3 โครงกำร ได้แก่ ศูนย์ผลิตสำธำรณูปกำรระยองแห่งที่ 4 (CUP-4)ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 45 เมกะวัตต์ และไอน้ ำ 70 ตันต่อ
ช่ัวโมง, โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำไซยะบุรี (XPCL) และโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำลิก 1 (NL1PC) ก ำลังผลิตรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน
รวม 392 เมกะวัตต์ และมีก ำลังผลิตเพิ่มเติมจำกส่วนต่อขยำยของศูนย์ผลิตสำธำรณูปกำรระยองแห่งที่ 3 (CUP-3) อีกจ ำนวน 15 เม
กะวัตต์  
  นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2562 GPSC ด ำเนินกำรซ้ือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของ GLOW (ก ำลังกำรผลิต
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 2,771 เมกะวัตต์) จำกกลุ่ม Engie ร้อยละ 69.11 ที่รำคำ 92 บำทต่อหุ้น ต่อมำในช่วง 25 มี.ค. - 17 
พ.ค. 2562  ได้ท ำค ำเสนอขอซ้ือหุ้น GLOW (Tender Offer) โดยมีผู้แสดงเจตนำขำยและบริษัทฯรับซ้ือไว้ทั้งหมด ร้อยละ 26.14 
และในช่วง 25 ก.ย. – 28 พ.ย. 2563 ได้ด ำเนินกำรท ำ Tender Offer ในส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 4.75 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและ
จ ำหน่ำยที่รำคำ 91 บำทต่อหุ้น (ปรับลดลงด้วยเงินปันผลของ GLOW ที่ 1.177 บำทต่อหุ้น) เป็นเงิน 6,314 ล้ำนบำท ภำยหลังจำก 
Tendor Offer ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2563 GSPC ได้ด ำเนินกำรเพิกถอน GLOW จำกตลำดหลักทรัพย์ เมื่อ
วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ท ำให้ GPSC ถือหุ้นใน GLOW (ทำงตรงและทำงอ้อม) 1,460 ล้ำนหุ้น หรือร้อยละ 99.83 ของจ ำนวนหุ้นที่
ออกและจ ำหน่ำยได้ รวมมูลค่ำกำรลงทุนทั้งส้ิน (รวม Tender Offer) จ ำนวน 133,806 ล้ำนบำท 
  ต่อมำ เมื่อ 26 กรกฎำคม 2562 คณะกรรมกำร GPSC มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 14,983 ล้ำนบำท เป็น 
28,197  ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,321 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพื่อรองรับกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Rights Offering) ซ่ึงรำคำเสนอขำยหุ้นละ 56 บำทต่อหุ้น โดยรำคำเสนอขำยดังกล่ำว
พิจำรณำก ำหนดรำคำตำมรำคำตลำดของหุ้นโดยก ำหนดส่วนลดประมำณร้อยละ 20.0 ของรำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักย้อนหลัง 30 
วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมกำร GPSC มีมติให้เสนอวำระเรื่องกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมใหญ่วิสำมัญผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจำรณำ ซ่ึงเท่ำกับ 70 บำทต่อหุ้น   และผู้ถือหุ้นสำมำรถจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิได้ (Oversubscription)  
ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ซ่ึงผู้ถือหุ้นได้แก่ PTT, TOP และ GC ได้มีมติสนับสนุนแผนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น รวมทั้งคณะกรรมกำร PTT ได้อนุมัติให้จองซื้อหุ้น GPSC หำกมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของ GPSC  ภำยหลังกำรเพิ่มทุนของ GPSC ท ำให้ ณ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.81 (เดิมถือ
หุ้นร้อยละ 22.58) 
  นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร ปตท. มีมติให้เงินกู้แก่บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ จ ำกัด (TP) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
(ปตท. ถือหุ้นใน TP ร้อยละ 26.0 ) เพื่อใช้ส ำหรับกำรเพิ่มทุนของ GPSC (TP ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 20.8) ในวงเงินไม่
เกิน 4,000 ล้ำนบำท ส่วนของ TOP ซ่ึงถือหุ้นใน TP ร้อยละ 74.0 ได้มีมติให้เงินกู้ยืมผ่ำนบริษัท TTC วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 11,385 
ล้ำนบำท 
  โดย GPSC มีก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในโรงไฟฟ้ำ GLOW จ ำนวนรวม 2,771 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้ำที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวม 2,662 เมกะวัตต์  และโรงไฟฟ้ำ
พลังน้ ำรวมถึงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวม 109 เมกะวัตต์   
  นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกลุ่มโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ก ำลังกำรผลติตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน 39.5 เมกะ
วัตต์ ซ่ึงเป็นโครงกำรที่เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์แล้ว โดยโครงกำรดังกล่ำวจะด ำเนินกำรเข้ำลงทุนผ่ำน บริษัท โกลบอล รีนิวเอ
เบิล เพำเวอร์ จ ำกัด (GRP) ปัจจุบันกำรซ้ือขำยหุ้นกิจกำรยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขบังคับก่อนกำร
ซ้ือขำยให้ครบถ้วน 
  ทั้งนี้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น GPSC ประจ ำปี 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้ำลงทุนในโครงกำร Energy 
Recovery Unit โดยกำรเข้ำซ้ือหน่วยผลิตไฟฟ้ำ (Energy Recovery Unit:“ERU”) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพลังงำนสะอำด 
(Clean Fuel Project : “CFP”) ของบริษัท TOP  โดยโครงกำร ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง
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ประมำณ 250  เมกกะวัตต์ และก ำลังกำรผลิตไอน้ ำประมำณ 175 ตัน/ช่ัวโมง ให้กับโครงกำรผลิตของโครงกำร CFP โดยเช้ือเพลิง
หลักคือกำกน้ ำมันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกระบวนกำรกล่ันของโครงกำร CFP  กำรเข้ำพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม
แนวทำงกลยุทธ์เติบโตพร้อมกับกลุ่ม ปตท.  โดยมีก ำหนดกำรด ำเนินงำนเชิงพำณิชย์ภำยในไตรมำส 3 ปี 2566 
  ส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่บริษัทด ำเนินกำรเอง ได้แก่ โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะครบวงจร Rayong Waste to 
Energy (WTE) ประกอบไปด้วยสองโครงกำรย่อยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง คือ โครงกำรผลิตเช้ือเพลิงขยะ หรือ Refused 
Derived Fuel (RDF) ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง RDF ก ำลังกำรผลิต 9.8 เมกะวัตต์ ซ่ึง
อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง โดยมีแผนจะเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ ณ ไตรมำส 2 ปี 2564 
  ส ำหรับ โรงไฟฟ้ำที่บริษัทฯ เข้ำถือหุ้น ได้แก่ โรงไฟฟ้ำนวนคร (NNEG) ส่วนต่อขยำย ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 125 เม
กะวัตต์ ไอน้ ำ 30 ตันต่อช่ัวโมง และไอน้ ำจำก Auxiliary Boiler 30 ตันต่อช่ัวโมง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำและไอน้ ำ
ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้ำอุตสำหกรรม อยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำง โดยมีแผนจะเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ใน ปี 2563 
  นอกจำกนี้ GPSC อยู่ระหว่ำงกำรทบทวนแผนกำรก่อสร้ำงโรงผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนต้นแบบ เพื่อให้
สอดคล้องกับ Electric Value Chain ของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจระบบกักเก็บพลังงำนใน
ภำพรวม ในส่วนกำรลงทุนผ่ำนบริษัท 24M Technologies ซ่ึงด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในระบบกักเก็บไฟฟ้ำ
ส ำรอง ส ำหรับภำคอุตสำหกรรม โดยยังอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบคุณภำพและศักยภำพในกำรท ำกำรตลำด  

  2.3.2.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้้าเย็น จ้ากัด (DCAP) 
  บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP)  เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่ำง ปตท. กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) และ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) มีสัดส่วนกำรถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 35 35 และ 30 ตำมล ำดับ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 เมษำยน 2546 ทนุจดทะเบียน 1,670 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนนิธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน้ ำเย็นให้กับบริษทัท่ำอำกำศ
ยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) และลูกค้ำอ่ืนๆ ภำยในบรเิวณสนำมบินสวุรรณภูมิ  
  (1) ลักษณะของโครงกำร 
  โครงกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (District Cooling System and Power Plant) ส ำหรับท่ำอำกำศยำน     
สุวรรณภูมิของบริษัท DCAP เป็นโครงกำรที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติมำเป็นเช้ือเพลิงในกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ และน ำพลังงำนควำมร้อนที่เหลือมำผลิตไอน้ ำ แล้วน ำไอน้ ำที่ได้มำใช้ประโยชน์ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
เพิ่มเติม ส่วนไอน้ ำที่เหลือน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรผลิตน้ ำเย็น (Chilled Water) เพื่อใช้ในระบบปรับอำกำศ จึงเป็นกำรใช้
พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ และเป็นกำรลดมลภำวะทำงอำกำศ 

- บริษัท DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดังนี้ 
 โรงไฟฟ้ำ Cogeneration มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยระบบ Combined Cycle รวมประมำณ 95 เมกะวัตต์ 

(MW)  
 หน่วยผลิตน้ ำเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีก ำลังกำรผลิตน้ ำเย็นรวมประมำณ 29,440 

Refrigerant Ton (RT)  
 หน่วยผลิตน้ ำเย็นแบบใช้ไฟฟ้ำ (Electric Chiller) มีก ำลังกำรผลิตน้ ำเย็นรวมประมำณ 8,000 Refrigerant 

Ton (RT) 
 หน่วยผลิตน้ ำเย็นแบบใช้ไฟฟ้ำ (Electric Chiller) ส ำหรับอำคำรเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ก ำลัง

กำรผลิตประมำณ 12,500 RT (คำดว่ำจะเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในปลำยปี 2563) 
- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำด 8 นิ้ว จำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. บริเวณถนนกิ่งแก้ว–ลำดกระบัง 

เข้ำสู่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิควำมยำว 2 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรขนส่ง ก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 25 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุต/วัน (MMSCFD) 
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  (2) กำรจัดหำเช้ือเพลิง 
  บริษัท DCAP ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็นโดย ปตท.จะเป็นผู้จัดหำก๊ำซธรรมชำติ
ให้แก่บริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติขั้นต่ ำที่ปริมำณวันละ 7 MMSCFD มีอำยุสัญญำ 25 ปี 
  (3) กำรจัดจ ำหน่ำย 
  กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัท DCAP ประกอบด้วย 

- จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับบริษัท กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำย
ไฟฟ้ำระหว่ำงกัน จ ำนวน 50 MW และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส่วนเกินให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงมี
สัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำประเภท Non-Firm จ ำนวนสูงสุด 65 MW 

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

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

ต่อช่ัวโมง (Ton/hr.) 
 บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกัด  มีสัญญำซ้ือขำยน้ ำเย็นปริมำณรวม 1,500 RT และไอน้ ำ

ประมำณ 2 Ton/hr.  
 สถำนีรถไฟฟ้ำ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ปริมำณน้ ำเย็นรวม 700 RT 

  (4) กำรบริหำร 
  คณะกรรมกำรบริษัท DCAP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผู้บริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 2 คน นอกจำกนี้ ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย 
  (5) กำรเงิน 
  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท DCAP ในปี 2560 - 2562 เป็นดังนี้  
                                หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(Audited) 
รำยได้รวม 2,584 2,687 2,777 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 2,303 2,475 2,583 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 281 212 194 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบการเงิน ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(Audited) 

สินทรัพย์รวม 3,594 3,465 3,288 
หนี้สินรวม 1,074 788 472 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,520 2,677 2,816 
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  2.3.2.3 บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ้ากัด (TP) 
  คณะกรรมกำร ปตท. เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2548 มีมติอนุมัติให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสำมัญของบรษิัท ไทยออยล์ เพำเวอร ์
จ ำกัด (TP) จำกบรษิทั ปตท.สผ.อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (บรษิัทย่อยของบรษิัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
(ปตท.สผ.อ.) ซ่ึงถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ำ 2,300 ล้ำนบำท โดย ปตท.ได้รบัโอนหุ้นสำมัญของบรษิัท TP จำก
บริษทั ปตท.สผ.อ. แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2548 ทั้งนี้ บริษทัฯ มีทุนทะเบียน 2,810 ล้ำนบำท 
  บริษัท TP เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน้ ำประเภทโครงกำรผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small 
Power Producer: SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-
Cycle Co-generation Power Plant) มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 118 เมกะวัตต์ (MW) และผลิตไอน้ ำ 216 ตันต่อช่ัวโมง (T/hr.) เริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2541 นอกจำกนี้บริษัท TP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.79 ในบริษัท 
GPSC ซ่ึงเป็นบริษัท Flagship ด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. (เดิม TP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (IPT) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) มีขนำดก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 700 MW โดยต่อมำภำยหลัง IPT 
ได้ควบรวมกับบริษัท PTTUT เป็นบริษัท GPSC เมื่อ 10 มกรำคม 2556) 
  กำรซ้ือหุ้นบริษัท TP สอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนในธุรกิจ
ก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ในขณะที่สนับสนุนให้ ปตท.สผ. ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินธุรกิจต้นน้ ำ 
(Upstream) คือธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลัก และกำรเข้ำลงทุนดังกล่ำวมีควำมเส่ียงต่ ำ เนื่องจำกทั้งบริษัท TP 
และ IPT มีกำรด ำเนินกิจกำรอยู่แล้ว และมีสัญญำระยะยำวกับลูกค้ำ อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงประกอบด้วยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้ำซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท TOP  จึงเป็นกิจกำรที่มีควำมมั่นคง 
  (1) กำรจดัหำเช้ือเพลิง 
  บริษทั TP ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดย ปตท.เป็นผู้จดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่บริษทั TP 
ทั้งหมด มีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติที่ปริมำณ 28 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) อำยุสัญญำ 25 ปี นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ำ
ของบรษิัท TP สำมำรถใช้เช้ือเพลิงส ำรองคือน้ ำมันดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติได้ โดยจะมีกำรชดเชยส่วนต่ำงของรำคำเช้ือเพลิงตำม
สัญญำ 
  (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
  กำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบรษิัท TP ประกอบด้วย 

- จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ กฟผ.จ ำนวน 41 MW ภำยใต้สัญญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว อำยุสัญญำ 25 ปีนับจำก    
                       COD ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษัท  TOP 
                     - จ ำหน่ำยไอน้ ำ จ ำนวนประมำณ 194 T/hr. ให้ลูกค้ำซ่ึงเป็นบรษิัทในกลุ่มบรษิัท TOP 
  (3) กำรบรหิำร 
   คณะกรรมกำรบริษทั TP ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรทั้งหมดจ ำนวน 7 คน โดย เป็น
ผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 2 คน 
  (4) กำรเงนิ 
  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั TP ในปี 2560 – ปี 2562 เป็นดงันี้   

               หน่วย : ล้ำนบำท 
งบการเงิน* 

 

ปี 2560** ปี 2561** ปี 2562 
(Audited) 

รำยได้รวม 4,150 4,409 4,391 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 3,659 4,015 4,138 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธ ิ 491 394/ 253 
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      หน่วย  :  ล้ำนบำท 

งบการเงิน* 

 

ปี 2560** ปี 2561** ปี 2562 
(Audited) 

สินทรัพย์รวม 5,071 5,117 20,066 
หนี้สินรวม 733 698 15,903 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,338 4,419 4,163 

         * งบกำรเงิน เป็นงบเฉพำะกิจกำรบริษัท TP  (ไม่รวมเงินปันผลรับจำก GPSC) 
             **งบปรับปรุงใหม่ตำมกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลัง (Financial Restatement) 

               

  2.3.2.4 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ้ากัด (EnCo) 
  บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2547 โดยเป็นกำรร่วมทุนร้อยละ 50 ระหว่ำง 
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  ทุนจดทะเบียน 1,800 ล้ำนบำท เพื่อ
รับผิดชอบกำรก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำรศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลำงด้ำนพลังงำนของ
ประเทศและมีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทั้งด้ำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรมให้เป็นอำคำรต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนที่
สำมำรถอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืน ยึดมั่นแนวคิดในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ ควบคู่กับกำรสร้ำงสรรค์คุณภำพ
ชีวิตที่ดี ท ำให้คน สังคม และส่ิงแวดล้อมด ำรงอยู่และเติบโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน ซ่ึงในปี  2561 บริษัทฯ ได้เริ่มขยำยขอบเขตกำร
ด ำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ด้วย  
  (1) การใหบ้ริการ 
  1.1 ธุรกิจบรหิำรอสังหำริมทรัพย ์(Property Management Business) 

 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ให้บริกำรพื้นที่ส ำนักงำน ดังนี้ 
        เลขที่ 555/1 , 555/2 และ 555/3  ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 ติด
กับด้ำนหลังอำคำรส ำนักงำนใหญ่ ปตท. มีเนื้อที่รวม 28.93 ไร่โดยเช่ำที่ดินจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเวลำก่ อสร้ำง
จ ำนวน 4 ปี ตั้งแต่ 2549 – 2552 และระยะเวลำหำประโยชน์ จ ำนวน 30 ปี ตั้งแต่ 2553 – 2582  

•  อำคำร A : เป็นอำคำรสูง 36 ช้ัน ขนำดพ้ืนที่เช่ำ 88,266 ตร.ม. ใช้เป็นส ำนักงำนของบรษิัทในกลุ่ม ปตท. 
•  อำคำร B : เป็นอำคำรสูง 26 ช้ัน ขนำดพ้ืนที่เช่ำ 42,428 ตร.ม. ใช้เป็นส ำนักงำนของบรษิัทในกลุ่ม ปตท. 
และกระทรวงพลังงำน 
•  อำคำร C : เป็นอำคำรสูง 8 ช้ัน เชื่อมระหว่ำงอำคำร A และ B ส ำหรับใช้เป็นพืน้ที่ให้บริกำรธุรกิจและ
นันทนำกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และให้บริกำรแก่หน่วยงำนและส ำนักงำนต่ำงๆ ที่อยู่ภำยในศนูย์เอน
เนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อย่ำงครบวงจร เช่น ธนำคำร ร้ำนค้ำ ศูนย์อำหำร ศูนย์ประชุม สถำนที่ออกก ำลังกำย  
(Fitness Center) เป็นต้น 
•  อำคำรจอดรถ : ขนำด 10 ช้ัน จ ำนวน 2 อำคำร จอดรถไดป้ระมำณ 2,500 คนั 
•  อำคำรผลิตน้ ำเย็น : ขนำด 3 ช้ัน มีก ำลังกำรผลิตน้ ำเย็น 5,400 RT. 

 THE EnCony Phase 1 ให้บริกำร Service Apartment จ ำนวน 73 ห้อง บนพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง เพื่อ 
  ให้บริกำรบุคลำกรของสถำบันวิทยสิริเมธีกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำทั่วไป ซ่ึงเปิดให้บริกำรแล้วเมื่อเดือนตุลำคม 2561 

  1.2 ธุรกิจบรหิำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ (Facility Management Business) กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรและดูแล
ทรัพย์สิน อำคำรสถำนที่ให้กบักลุ่ม ปตท. อย่ำงครบวงจร ได้แก่ กำรให้บริกำรบรหิำรอำคำร (Building Operation)  งำนวิศวกรรม
และบ ำรุงรักษำระบบประกอบอำคำร กำรจัดกำรพลังงำน งำนดูแลรักษำควำมสะอำด งำนใหบ้ริกำรรักษำควำมปลอดภัย อำชีวอ
นำมัยและส่ิงแวดล้อม และงำนดแูลสวน-ภูมิทัศน์ รวมทั้งส้ิน 16 พื้นที่ 
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1.3) ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย ์(Property Developement Business) คือ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรพัย์ ตั้งแต่ 
กระบวนกำร Pre-Development และ Development ประกอบด้วย 

•  กระบวนกำร Pre-Development ประกอบด้วย Land Selection & Acquisition , Marketing Survey , Design 
Concept และ Feasibility Study 
•  กระบวนกำร Development ประกอบด้วย Detail Design , Constructor Selection & Procurement , 
Authorized Construction & Commissioning , Decoration และ Delivering  

        ในปี 2562 บริษทัมีแผนกำรพัฒนำโครงกำรก่อสร้ำง Serviced Apartment “THE EnCony” Phase 2 และ 3  
เพิ่มเติม โดยคำดว่ำจะสำมำรถเปดิใหบ้ริกำรได้ภำยในไตรมำส 4 ปี 2563 
 (2) การบริหาร 
 คณะกรรมกำรบริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 8 คน
เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 4 คนและ ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรใหญ่ด้วย 
 (3) การเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ EnCo ในปี 2560 – ปี 2562 เป็นดังนี ้
          หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(Audited) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,788 1,901 2,044 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  1,416 1,532 1,539 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 372 369 505 
                                         หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(Audited) 

สินทรัพย์รวม 5,227 5,089 4,971 
หนี้สินรวม 2,640 2,260 1,779 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 2,587 2,829 3,192 

 
  2.3.2.5 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ้ากัด (PTTES) 
  ปตท. และ บรษิัทในกลุ่ม ไดจ้ัดตั้ง บรษิัท พีทีท ี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES) เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 เพื่อให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงเทคนิควิศวกรรม และด ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆ ให้แก่ บรษิัทใน
กลุ่ม ปตท. และลูกค้ำภำยนอก โครงสร้ำงผู้ถือหุน้ประกอบด้วย  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษทั TOP บริษทั GC และ บริษทั IRPC 
ถือหุ้นในสัดส่วนบริษทัละร้อยละ 20 
  (1) กำรใหบ้ริกำร 
  บริษทัด ำเนนิธุรกิจในกำรใหบ้ริกำรทำงเทคนคิวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำน
ต่ำงๆให้แก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกค้ำภำยนอก ได้แก่  ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน  ด้ำนกำรพัฒนำโครงกำร  ด้ำนกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง ควำมปลอดภัยของกระบวนกำรผลิต  และกำรปรบัปรุงควำมน่ำเชื่อถือของอุปกรณ์รวมทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
ควำมรู้ควำมช ำนำญทำงด้ำนเทคนิคของกลุ่ม ปตท. ให้มีศักยภำพสูง และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล 
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  (2) กำรบรหิำร 
  คณะกรรมกำร  PTTES ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก 
ปตท. 2 คน และ ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ัดกำรด้วย 
  (3) กำรเงนิ 
  ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTES ในปี 2560 - 2562 เป็นดังนี้    
                                                                                                                                                                                           หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 
(Audited) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 439 450 448 
รำยได้รวม 440 453 454 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  428 467 479 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 12 (14) (25) 

                 หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(Audited) 

สินทรัพย์รวม 484 518 367 
หนี้สินรวม 231 279 157 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 253 239 210 

 

  2.3.2.6 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น จ้ากัด (PTT Digital) 
  ปตท. และ บริษัทในกลุ่ม ได้จัดตั้งบริษัท PTT Digital (เดิมช่ือ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ำกัด : PTTICT) เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎำคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและมูลค่ำเพิ่มภำยในกลุ่มบริษัท ปตท. ด้วยกำรบริหำร
จัดกำรและลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท 
ปตท. บริษัท TOP  บริษัท PTTEP  ถือหุ้นในสัดส่วนบริษัทละร้อยละ 20 และ บริษัท GC  ถือหุ้นร้อยละ 40 
  (1) กำรใหบ้ริกำร 
  บริษัทด ำเนินธุรกิจในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรอย่ำงครบวงจร อย่ำงมืออำชีพ ด้วย
คุณภำพสำกล ครอบคลุมตั้งแต่กำรออกแบบ กำรพัฒนำ และกำรดูแลรักษำระบบงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กร
ธุรกิจ ด้วยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงมีควำมเข้ำใจในธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เป็นอย่ำงดี 
  (2) กำรบรหิำร 
  คณะกรรมกำร  PTT Digital ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผู้บรหิำรจำก 
ปตท. 3 คน และ ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บรหิำรรวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 
  (3) กำรเงนิ 
  ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Digital ในปี 2560 - 2562 เปน็ดังนี้  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   หน่วย : ล้ำนบำท 
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งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(Audited) 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,639 3,805 4,710 
รำยได้รวม 3,642 3,811 4,719 
ค่ำใช้จ่ำยรวม(รวมภำษี)  3,316 3,460 4,341 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 326 351 378 

 
    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(Audited) 

สินทรัพย์รวม 3,279 3,255 4,008 
หนี้สินรวม 1,702 1,409 1,900 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,577 1,846 2,108 

  
2.4  กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

2.4.1  บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ้ากัด (PTT TCC) 
ปตท. ได้จัดตั้งบริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด (PTT TCC)  ขึ้นเมื่อ วันที่ 11 พฤษภำคม 2561 โดย ปตท. ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหำรเงินให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดย PTT TCC ได้รับ
อนุมัติให้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหำรเงิน เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2561  

(1) กำรให้บริกำร  
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหำรเงินให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจัดหำเงินสกุล

ต่ำงประเทศและเงินสกุลบำท ทั้งระยะยำวและระยะส้ัน เพื่อให้กู้ยืมแก่ ปตท. และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมไปถึงกำรบริหำร
หนี้ กำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรบริหำรเงิน เป็นต้น โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นส ำคัญ 

(2) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำร  PTT TCC ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 3 คน เป็นผู้บริหำรจำก ปตท. ทั้ง 3 คน โดยใน

จ ำนวนคณะกรรมกำรดังกล่ำว ปตท. ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรจำก ปตท. เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย 
กำรเงิน 

      ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT TCC ในปี 2561 - 2562 เป็นดังนี้  
                                                                                                                     หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2561* ปี 2562* 

รำยได้ดอกเบี้ย 0.002 296.67 
รำยได้รวม 0.002 296.67 
ค่ำใช้จ่ำยรวม  1.11 297.15 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ (1.11) (0.48) 

* บริษัทจดทะเบียนในวันท่ี 11 พ.ค.61 
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    หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกำรเงิน ปี 2561 ปี 2562* 

สินทรัพย์รวม 18.30 52,200 
หนี้สินรวม 1.63 52,185 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 16.67 15 

                * ข้อมูลปี 2562  เป็นข้อมูล Unaudited 
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 2.5  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้นของ
บริษัท 

ปี 2560 
 (ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภัณฑ์ก๊ำซฯ บมจ. ปตท.   356,916.23 17.45 360,419.76 15.22 339,829.09 15.03 
 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 9,527.70 0.47 11,277.30 0.48 14,981.18 0.66 
 บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00 9,815.40 0.48 12,238.71 0.52 10,594.01 0.47 
 บมจ.โกลบอล เพำเวอร ์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC/1) 22.81 62.24 - 62.56 - 65.81 - 

 บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (OR) 100.00 - - 21,645.76 0.91 40,706.59 1.80 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ  376,321.57  18.40 405,644.09 17.13 406,176.68 17.96 
2. ผลิตภัณฑ์น้ ำมัน บมจ. ปตท.   604,353.66 29.55 489,636.41 20.68 208,126.33 9.21 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 8,727.69 0.43 10,089.96 0.43 17,730.00 0.78 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 202,561.27 9.91 287,626.36 12.15 295,588.44 13.07 

 PTT International Trading London Limited (PTTT 
LDN) 

100.00 31,462.80 1.54 56,813.20 2.40 46,564.97 2.06 

 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล (GC/1) 47.92 25,501.09 1.25 32,993.95 1.39 26,439.16 1.17 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP/1) 47.53 149,568.69 7.31 167,123.39 7.06 161,166.08 7.13 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC/1) 47.55 100,292.75 4.90 130,874.04 5.53 116,648.57 5.16 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) - 9,104.02 0.45 - - - - 

 บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (OR) 100.00 45,251.57 2.21 265,059.12 11.19 489,995.09 21.67 

 รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น้้ามัน  1,176,823.54 57.55 1,440,216.43 60.83 1,362,258.64 60.25 
 

หมำยเหตุ :  รำยได้ของปตท. และบริษัทยอ่ย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก 
/1  ในระหว่ำงปี 2561 ปตท. ได้เปล่ียนสัดส่วนกำรถือหุ้นใน GC TOP IRPC และ GPSC 
/2  ปตท. ถือหุ้นสำมัญของ BSA ท้ังหมด จงึมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของร้อยละ 100.00 
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2.5  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้นของ
บริษัท 

ปี 2560 
 (ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท 
ร้อยละ ล้านบาท ร้อย

ละ 
3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ.ปตท.   22,486.43 1.10 36,788.07 1.55 16,857.93 0.75 
 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล (GC/1 47.92 218,118.80 10.67 232,641.11 9.82 197,309.85 8.73 

 บมจ.ไทยออยล์ (TOP/1) 47.53 26,835.75 1.31 30,368.45 1.28 23,010.77 1.02 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC/1) 47.55 57,607.06 2.82 68,614.71 2.90 57,088.60 2.52 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 59,722.95 2.92 54,941.35 2.32 53,466.69 2.36 

 บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (OR) 100.00 - - 391.05 0.02 516.97 0.02 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  384,770.99  18.82 423,744.74 17.89 348,250.81 15.40 
4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00 19,250.09 0.94 20,527.20 0.87 15,078.02 0.67 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  19,250.09 0.94 20,527.20 0.87 15,078.02 0.67 
5. รำยได้จำกค่ำสำธำรณูปโภค บมจ.ปตท.  1.32 - 0.75 - - - 

บมจ.ไทยออยล์ (TOP/1) 47.53 4,557.83 0.22 4,834.71 0.20 4,968.71 0.22 

บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC/1) 47.55 2,716.64 0.13 3,179.71 0.13 3,427.80 0.15 

บมจ.โกลบอล เพำเวอร ์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC/1) 22.81 8,884.50 0.43 13,348.58 0.56 51,679.34 2.29 

บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล ( PTT TANK) 100.00 - - 49.51 - 45.51 - 

รวมรายได้จากค่าสาธารณูปโภค  16,160.29 0.78 21,413.26 0.89 60,121.36 2.66 

หมำยเหตุ :  รำยได้ของปตท. และบริษัทยอ่ย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก 
/1  ในระหว่ำงปี 2561 ปตท. ได้เปล่ียนสัดส่วนกำรถือหุ้นใน GC TOP IRPC และ GPSC 
/2  ปตท. ถือหุ้นสำมัญของ BSA ท้ังหมด จงึมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของร้อยละ 100.00 

  
    



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่73 

2.5  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้นของ
บริษัท 

ปี 2560 
 (ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

6. รำยได้จำกธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.   7,896.21 0.39 5,009.52 0.21 380.89 0.02 
 บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (OR) 100.00 5,120.13 0.25 10,905.08 0.46 16,891.85 0.75 
 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) - 623.20 0.03 - - - - 

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  13,639.54 0.67  15,914.60 0.67  17,272.74   0.77  

7. รำยได้จำกกำรให้บริกำร   บมจ.ปตท.  32.16 - 11.50 - 19.19 - 
 บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 2,626.92 0.13 3,481.65 0.15 3,618.48 0.16 
 บมจ. พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล (GC/1) 47.92 1,614.36 0.08 1,682.54 0.07 2,797.47 0.13 
 บมจ.ไทยออยล์ (TOP/1) 47.53 387.95 0.02 236.04 0.01 289.89 0.01 
 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC/1) 47.55 543.36 0.03 574.57 0.02 524.63 0.02 
 บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (OR) 100.00 464.30 0.02 492.05 0.02 509.68 0.02 
 บจ. พีทีท ีดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) 20.00 84.31 - 189.47 0.01 111.24 0.01 

 บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล ( PTT TANK) 100.00 727.46 0.04 643.85 0.03 676.92 0.03 

 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์  (PTTES) 40.00 14.94 - 28.68 - 16.76 - 

 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 282.13 0.01 261.68 0.01 273.53 0.01 

 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA/2) 25.00 114.39 0.01 130.29 0.01 193.68 0.01 

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

 บมจ.โกลบอล เพำเวอร ์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC/1) 22.81 - - - - 18.74 - 

 บจ. พีทีท ีแอลเอ็นจ ี(PTTLNG) 100.00 - - - - 60.79 - 

 บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00 - - - - 48.22 - 

รวมรายได้จากการให้บริการ    6,898.56   0.34 7,732.32  0.33  9,159.22  0.40  

หมำยเหตุ :  รำยได้ของปตท. และบริษัทยอ่ย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก 
/1  ในระหว่ำงปี 2561 ปตท. ได้เปล่ียนสัดส่วนกำรถือหุ้นใน GC TOP IRPC และ GPSC 
/2  ปตท. ถือหุ้นสำมัญของ BSA ท้ังหมด จงึมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของร้อยละ 100.00 
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2.5  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด้าเนินการโดย 
ร้อยละ 

การถือหุ้นของ
บริษัท 

ปี 2560 
 (ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
8. อ่ืนๆ บมจ. ปตท.  146.15 0.01 93.43 - 757.15 0.03 

 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA/2) 25.00 5.58 - 4.90 - 9.11 - 

 บมจ.โกลบอล เพำเวอร ์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC/1) 22.81 591.73 0.03 4.58 - 7.06 - 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 988.45 0.05 744.39 0.03 436.73 0.02 

 บมจ. ไออำร์พีซี (IRPC/1) 47.55 125.49 0.01 114.98 - 201.89 0.01 

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

 บมจ. ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก (OR) 100.00 - - - - 9.26 - 

รวมรายได้จากอ่ืนๆ  1,857.49 0.10 962.28 0.03 1,421.20 0.06 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  1,995,722.07 97.60 2,336,154.92 98.64 2,219,738.67 98.17 

9. อ่ืนๆ        
   9.1 รำยได้อ่ืนๆ  28,268.51 1.38 16,935.10 0.72 19,979.95 0.88 

   9.2 ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  13,650.64 0.66 6,353.51 0.28 15,312.83 0.68 

รวมรายได้อ่ืน  41,919.15 2.04 23,288.61 1.00 35,292.78 1.56 

10. ส่วนแบ่งก้าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  7,310.42 0.36 8,515.02 0.36 6,007.99 0.27 

รวมรายได้  2,044,951.64 100.00 2,367,958.55  100.00  2,261,039.44 100.00  

หมำยเหตุ : รำยได้ของปตท. และบริษัทย่อย เป็นรำยได้สุทธิกับบุคคลภำยนอก 
/1  ในระหว่ำงปี 2561 ปตท. ได้เปล่ียนสัดส่วนกำรถือหุ้นใน GC TOP IRPC และ GPSC 
/2  ปตท. ถือหุ้นสำมัญของ BSA ท้ังหมด จงึมีสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของร้อยละ 100.00 
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2.6  ภาวะอุตสาหกรรม        

2.6.1 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจส้ารวจและผลิตและก๊าซธรรมชาติ  
2.6.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  

 ณ ส้ินปี 2561 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย เป็นดังนี้ 

ปริมาณส้ารองปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต : bcf) 

น้้ามันดิบ 
(ล้านบาร์เรล : 

MMbbl) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 
(ล้านบาร์เรล : MMbbl) 

ปริมำณส ำรองที่พิสูจน์แล้ว 
(Proved Reserves) 

6,057.93 136.88 155.72 

ปริมำณส ำรองที่คำดว่ำจะพบ 
(Probable Reserves) 

4,731.11 105.09 160.19 

ปริมำณส ำรองที่น่ำจะพบ 
(Possible Reserves) 

2,444.39 68.87 111.33 

ที่มำ :  ข้อมูลตำม Web Site ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ ปรับปรุงเมื่อ : วันที ่13 สิงหำคม 2562 (www.dmf.go.th) 

กำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผู้ด ำเนินกำรรำยใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด บริษัท เฮสส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรช่ัน จ ำกัด เป็นต้น ในปี 2562 มีปริมำณกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศเฉลี่ย 3,623 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนประมำณร้อยละ 3 น้ ำมันดิบ 125,889 บำร์เรล
ต่อวัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 3 และก๊ำซธรรมชำติเหลว 102,332 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 3 

ปริมำณกำรผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยส ำหรับปี 2549 –ปี 2562 เป็นดังนี้ 

ปี 
ก๊าซธรรมชาติ  

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
น้้ามันดิบ  

(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Condensate) 
(บาร์เรลต่อวัน) 

2549 2,353 128,950 75,250 
2550 2,515 134,563 78,845 
2551 2,778 143,935 84,893 
2552 2,990 154,041 83,900 
2553 3,506 153,174 88,627 
2554 3,577 139,991 84,136 
2555 4,007 148,985 89,885 
2556 4,045 149,482 91,159 
2557 4,073 138,552 94,330 
2558 3,852 152,387 95,630 
2559 3,777 163,527 94,749 
2560 3,620 141,248 98,573 
2561 3,527 129,201 99,011 
2562 3,623 125,889 102,332 

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

http://www.dmf.go.th/
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                ส ำหรับระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบันกำรลงทุนและกำรด ำเนินกำร 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจำก ปตท. แล้ว ยังมีบริษัทอื่นที่ด ำเนินกิจกำรระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ตัวอย่ำงเช่น 
บริษัท PTT NGD ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำง ปตท. กับ International Power S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุน
ลดำวัลย์ จ ำกัด ได้ด ำเนินธุรกิจพัฒนำและก่อสร้ำงระบบท่อย่อยเพื่อขนส่งและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในเขต
อุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ปัจจุบันกิจกำรก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ 
กระทรวงพลังงำนเป็นหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  

2.6.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

ในปี 2562 กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ย 4,792 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต) (คิด
เป็นสัดส่วนกำรจัดหำจำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศร้อยละ 70 และ 30 ตำมล ำดับ) ปริมำณกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติของปี 
2562 เพิ่มขึ้น 84 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณ
เฉลี่ย 4,796 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น 85 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ภำพรวม
ของกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซฯในกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น ตำมควำม
ต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 

ทั้งนี้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในปี 2562 ให้กับลูกค้ำกลุ่มต่ำงๆ มีดังนี้ 

 ภำคไฟฟ้ำ 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 2,810 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จำกปี 2561 ที่ 2 ,698 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรใช้ก๊ำซฯ ในกำรผลิตไฟฟ้ำที่
เพิ่มขึ้น ตำมควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วยกำรจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ 
กฟผ.  รวม 755 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  ผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ รวม 750 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  และผู้ ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กรวม 1,305 
ล้ำนลกูบำศก์ฟุตต่อวัน   

 ภำคอุตสำหกรรม 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉลี่ย 751 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
ลดลงร้อยละ 1 จำกปี 2561 ที่ 760 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เป็นผลมำจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงของลูกค้ำบำงรำยประกอบกับสภำพ
เศรษฐกิจที่เกิดกำรชะลอตัวลงในปี 2562   

 ภำคขนส่ง 

กำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่งมปีริมำณเฉลี่ย 220 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของ
ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติทั้งหมด ลดลงร้อยละ 8 จำกปี 2561 ที่ 238 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงเป็นผลมำจำกรำคำน้ ำมันดบิ
ในตลำดโลกปรบัลดลง ในขณะที่รำคำก๊ำซ NGV ปรับเพิ่มสูงขึ้นตำมรำคำต้นทนุก๊ำซธรรมชำติ ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
กับเช้ือเพลิงอื่นลดลง จึงท ำใหผู้้บริโภคกลับไปใช้น้ ำมันเบนซินและดีเซลมำกขึ้น 
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่77 

 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 

กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณรวม 1 ,015 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด ซ่ึงเท่ำกับปี 2561 ที่ 1 ,015 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ
วัน โดยในปี 2562 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2561 จำกควำมสำมำรถในกำร
จัดหำผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภำพ และกำรขยำยตลำดของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่เพิ่มขึ้น 

ปริมำณกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมชนิดของเช้ือเพลิงระหว่ำงปี 2552 – ปี 2562 

                   หน่วย : ล้ำนหน่วย 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. พลังน้้า 6,966  5,347  7,935  8,431  5,412  5,164  3,761  3,543  4,687  7,597  6,310  
2. ก๊าซธรรมชาติ 106,343  118,438  108,261  119,368  119,218  120,314  128,525  126,150  121,044  116,265  121,841  
3. น้้ามันเตาและดีเซล 493  600  1,331  1,363  1,418  1,669  923  491  330  177  1,125  
4. ถ่านหิน 29,808  29,764  31,712  34,583  35,352  37,572  34,582  37,107  35,732  35,796  35,825  
5. กระแสไฟฟ้าน้าเข้า  2,451  7,254  10,774  10,527  12,572  12,260  14,414  19,825  24,427  26,669  25,547  
Renewable energy และ

อื่นๆ 
2,296  3,426  4,077  5,211  7,234  9,046  10,041  12,537  14,944  17,800  21,402  

รวม 148,357 164,829  164,090  179,483  181,206  186,025  192,246  199,653  201,164  204,304  212,050  
อัตราการขยายตัว   

(ร้อยละ) 
0.1 11.1 -0.4 9.4 1.0 2.7 3.3 3.9 0.8 1.6 3.8 

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

ส ำหรับแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในอนำคตนั้น กระทรวงพลังงำนได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำร
ก๊ำซธรรมชำติระยะยำว พ.ศ. 2558 – 2579 (แผน Gas Plan 2015) ซ่ึง เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2558  ครม. มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. 
เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2558  ที่เห็นชอบให้กระทรวงพลังงำนด ำเนินกำรตำม แผน Gas Plan 2015 โดยส ำหรับแผน Gas Plan 2015 
ในกรณีฐำน (Base case) ตำมที่ ครม. เห็นชอบนั้น กระทรวงพลังงำนมีแผนลดกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับผลิตไฟฟ้ำลง โดยในปี 
2579 ประเมินไว้ว่ำจะมีสัดส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงเหลือประมำณร้อยละ 37 (ปริมำณควำมต้องกำร
ใช้ก๊ำซธรรมชำติสอดคล้องกับแผน PDP 2015)  

ต่อมำ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2559 กพช. มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกำรประมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ของ
แผน Gas Plan 2015 จำกกรณีฐำน (Base Case) เป็นกรณีฐำนใหม่ (New Base Case) ซ่ึงต่อมำ เมื่อวันที่  8 ธันวำคม 2559  ที่
ประชุม กพช. มีมติรับทรำบกำรปรับประมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นกรณีฐำนใหม่ ปรับปรุง ครั้งที่ 2 (New Base 
Case Rev#2) เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และแนวโน้มควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศ โดยควำมต้องกำรก๊ำซ
ธรรมชำติในระยะยำวจะปรับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินตำมแผน PDP 2015 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จได้ตำมก ำหนดเวลำ รวมถึงกำรด ำเนินกำรตำมแผน AEDP และแผน EEP นั้นยังมีแนวโน้มที่อำจจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้
บรรลุเป้ำหมำยทั้งหมด จำกสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภำครัฐจึงได้พิจำรณำหำแนวทำงผลิตไฟฟ้ำทดแทนส่วนที่ไม่เป็นไป
ตำมแผน PDP 2015 โดยมีปัจจัยในกำรพิจำรณำในหลำยมิติประกอบกัน ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนควำมมั่นคงในกำรจัดหำเชื้อเพลิง  
ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรรองรับกำรจัดหำและจัดส่งเช้ือเพลิง ต้นทุนของเช้ือเพลิงซ่ึงจะเป็นพลังงำนตั้งต้น
ส ำหรับผลิตไฟฟ้ำที่จะไม่ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและ
กระทบต่อภำคประชำชน กำรยอมรับของประชำชน รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภำวะแวดล้อม   พบว่ำในปัจจุบันก๊ำซ
ธรรมชำติจะเป็นเชื้อเพลิงส ำหรับผลิตไฟฟ้ำที่เหมำะสมที่สุด จำกที่ประเทศมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทีม่ีควำมพร้อม โครงข่ำยระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับส่งเช้ือเพลิงไปยังโรงไฟฟ้ำที่ส ำคัญ ประชำชนให้กำรยอมรับมำกกว่ำโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน รวมถึงเป็น

http://www.nepo.go.th/
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ส่วนที่ 1(2) หน้ำที ่78 

เชื้อเพลิงที่สะอำดส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภำวะแวดล้อมต่ ำ ประกอบกับในช่วงปลำยปี 2558  เกิดวิกฤตกำรณ์รำคำน้ ำมันโลก
ตกต่ ำ ซ่ึงส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและในตลำดโลกมีรำคำลดลงจนอยู่ในระดับที่สำมำรถแข่งขันได้กับกำรผลิต
ไฟฟ้ำโดยใช้ถ่ำนหิน ดังนั้นกระทรวงพลังงำนจึงได้ปรับกำรคำดกำรณ์ใหม่ โดยคำดว่ำจะมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่ม
สูงขึ้นในกำรน ำมำใช้ผลิตไฟฟ้ำ เพื่อทดแทนส่วนที่ไม่เป็นไปตำมแผน ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติตำมแผน Gas Plan 
2015 ในกรณีฐำน ที่เดิมคำดกำรณ์ว่ำช่วงท้ำยแผน (ปี 2579) จะมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอยู่ที่ประมำณ 4,344 ล้ำนลูกบำศก์
ฟุตต่อวัด ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5,062 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ตำมกรณีฐำนใหม่ ปรับปรุง ครั้งที่ 2  

ต่อมำ กระทรวงพลังงำนได้ติดตำมสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรใช้พลังงำนในภำพรวมของประเทศอย่ำงใกล้ชิด โดยได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงแผน PDP 2015 และจัดท ำใหม่เป็นแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 
2018) ซ่ึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 โดยแผน PDP 2018 นั้นได้มีกำรปรับเปลี่ยน
ไปจำก PDP 2015 ในหลำยส่วนด้วยกัน เช่น กำรปรับเพิ่มให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรผลิตไฟฟ้ำขำยเขำ้ระบบเพ่ิมมำกขึน้ 
ส่งผลท ำให้สัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำ ของ กฟผ. ลดลง และได้มีปรับสัดส่วนเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ (Fuel mix) ใหม่ โดยปรับลด
กำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินและโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และเพิ่มสัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำแทน จำก
สำเหตุที่ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอำดกว่ำ ประกอบกับกระทรวงพลังงำนได้ประเมินแนวโน้มรำคำ LNG ในระยะยำวและ
คำดว่ำรำคำ LNG จะลดต่ ำลงในอนำคต จำกควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติตำมแผน PDP 2018 ดังกล่ำว ปตท. จึงได้ด ำเนินกำร
ประเมินควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศในภำพรวม   ส ำหรับควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในระยะยำวของภำคผลิต
ไฟฟ้ำจะปรับสูงขึ้นจำกแผนเดิม (PDP 2015) จำกกำรน ำก๊ำซธรรมชำติไปใช้ผลิตไฟฟ้ำทดแทนถ่ำนหิน โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ และ
กำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ ในส่วนควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในภำคอุตสำหกรรมและภำคปิโตรเคมีนั้น คำดว่ำควำม
ต้องกำรใช้จะปรับเพิ่มขึ้นตำมสภำวะเศรษฐกิจและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ ส ำหรับส่วนของภำคขนส่ง (NGV) 
ในระยะยำว คำดว่ำจะมีควำมต้องกำรลดลง จำกกำรประมำณกำรระยะยำวของรำคำขำยปลีกน้ ำมันในประเทศที่ปรับขึ้นในระดับ
ที่ไม่สูงมำกนัก ประกอบกับในระยะยำวรถยนต์ EV (Electric Vehicle) จะได้รับควำมนิยมใช้มำกขึ้น  ส่งผลให้ในภำพรวมควำม
ต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตขิองประเทศจะปรับสูงขึน้จำก แผน Gas Plan 2015 ตำมกรณีฐำนใหม่ ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ที่เดิมคำดว่ำช่วง
ท้ำยแผน (ปี 2579) จะมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอยู่ที่ประมำณ 5 ,062 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัด ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5,509 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ในปี พ.ศ. 2580 ตำมคำดกำรณ์ใหม่ของ ปตท. 

2.6.1.3 การปรับโครงสร้างบรหิารกิจการพลังงาน      

รัฐบำลมีนโยบำยให้มีกำรปรับโครงสร้ำงบริหำรกิจกำรพลังงำนให้เหมำะสม โดยแยกงำนนโยบำยงำนก ำกับดูแล
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน และกำรประกอบกิจกำรพลังงำนออกจำกกัน ให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำนครอบคลุมทั้งกิจกำร
ไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติให้มีประสิทธิภำพ ม่ันคง มีปริมำณเพียงพอ และให้มีกำรจัดตั้งองค์กรก ำกับดูแลอิสระ คือ คณะกรรมกำร
ก ำกับกิจกำรพลังงำน เพื่อก ำกับดูแลกิจกำรพลังงำนของประเทศ โดยมีหน้ำที่ป้องกันกำรใช้อ ำนำจผูกขำดโดยมิชอบ และคุ้มครอง
ผู้ใช้พลังงำนและผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรพลังงำน โดยพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 
(พระรำชบัญญัติฯ) ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2550 
เป็นต้นไป 

2.6.1.4  นโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ   

รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติทั้งระบบ ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดหำและกำรให้บริกำร ท ำให้ผู้บริโภคได้รับบริกำรที่ดีมีคุณภำพในรำคำที่เหมำะสม และเป็นธรรม  โดยสนับสนุนกำรเพิ่มผู้เล่น
ในกำรจัดหำและค้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)  และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) เป็นผู้พิจำรณำให้
ใบอนุญำตจัดหำและค้ำส่งก๊ำซฯ รวมทั้งออกกฎกติกำกำรขอใช้ท่อส่งก๊ำซฯ และกำรขอใช้สถำนี LNG ของ ปตท. ให้ผู้ใช้บริกำร 
(Shipper) รำยอื่นที่ต้องกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติ  ซ่ึง กลุ่มปตท. ได้ด ำเนินกำรตำมนโบบำยดังกล่ำว และประกำศใช้ 
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ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกแก่บุคคลที่สำม ฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 
(ฉบับแก้ไขล่ำสุดประกำศใช้วันที่ 7 มิถุนำยน 2560)  และ PTTLNG ได้ประกำศใช้ ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสถำนีแอล
เอ็นจีแก่บุคคลที่สำมและกำรเชื่อมต่อส ำหรับสถำนีแอลเอ็นจี  ฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม 2558 (ฉบับแก้ไขล่ำสุดประกำศใช้
วันที่ 21 ตุลำคม 2558)  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) วันที่ 30 สิงหำคม 2562 ได้เห็นชอบแนวทำงกำรทดลอง
น ำเข้ำ LNG แบบตลำดจร (Spot) ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่เกิน 200,000 ตัน เพื่อทดสอบระบบกำร
แข่งขันเสรีในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยแบ่งกำรน ำเข้ำเป็น 2 ล ำเรือ ล ำเรือละ 65,000 ตัน  ซ่ึง PTTLNG ได้ประสำนงำนกับ กฟผ. 
ในกำรด ำเนินกำรตำมมติ กบง. โดยรับเรือน ำเข้ำ LNG ล ำที่ 1 ในวันที่ 28 ธันวำคม 2562  และมีก ำหนดกำรรับเรือล ำที่ 2 ในเดือน 
เมษำยน 2563 

2.6.2 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจน้้ามัน    

2.6.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่น้้ามนั   

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ ำมันรวมทั้งส้ิน 6 แห่ง มีก ำลังกำรกลั่นน้ ำมันรวมกันทั้งส้ินประมำณ 1,232,000 
บำร์เรลต่อวัน (รวมก ำลังกำรผลิตของหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ GC จ ำนวน 135,000 บำร์เรลต่อวัน) โดยปี 2562 โรงกล่ัน
น้ ำมันมีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจริงรวมกันจ ำนวน 1,000,257 บำร์เรลต่อวัน (โดยได้รวมกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำก
โรงแยกก๊ำซฯ และโรงงำนปิโตรเคมีแล้ว) 

ประเทศไทยผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูปแยกเป็นผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 
          หน่วย : บำร์เรลต่อวัน 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ป ี2560 ปี 2561 ปี 2562 

น้ ำมันเบนซิน 163,130 174,785 160,419 
น้ ำมันดีเซล 463,578 476,759 423,460 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 128,111 140,177 131,244 
น้ ำมันเตำ 100,974 102,732 94,177 
น้ ำมันก๊ำด 33,845 36,818 35,224 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 162,798 166,166 155,733 
รวม 1,052,436 1,097,437 1,000,257 

   ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน  

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

ประเทศไทยมีผู้ค้ำน้ ำมันที่จดทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 รวม 47 รำย (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2562) ในปี 2562 มีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำมันทั้งประเทศ 53,724 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 1.5 โดยผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคือ น้ ำมันดีเซล รองลงมำได้แก่ น้ ำมันเบนซิน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว น้ ำมันเช้ือเพลิงเครื่องบิน 
และน้ ำมันเตำ ตำมล ำดับ 

กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันในประเทศไทยเป็นตลำดเสรี มีกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่องตำมกลไกตลำดทั้งด้ำนรำคำ กำร
พัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรบริหำรต้นทุนในห่วงโซ่อุปทำน ตลอดจนกำรพัฒนำรูปแบบทำงธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่ม
รำยได้ ปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมบำงส่วนมีกำรเปลี่ยนไปใช้พลังงำนอื่นที่มีรำคำถูกกว่ำน้ ำมัน เช่น ก๊ำซธรรมชำติ และถ่ำนหิน 
เป็นต้น แต่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของประเทศในภำพรวมยังมีกำรเติบโตดังที่กล่ำวไปแล้ว 

ปริมำณกำรใช้น้ ำมันของประเทศปี 2560 – 2562 ดังนี ้
                    หน่วย : ล้ำนลิตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมำ: กรมธุรกิจพลังงำน  

/1   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 
 

โครงสร้างราคาน้้ามัน  

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

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

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

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 7,607 8,686 8,204 
น้ ำมันเบนซิน 10,972 11,373 11,791 
น้ ำมันก๊ำด 9 8 8 
น้ ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 6,743 7,095 7,153 
น้ ำมันดีเซล 23,265 23,603 24,602 
น้ ำมันเตำ 2,103 2,192 1,966 
รวม 50,699 52,957 53,724 
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 จำกกำรที่รำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกมีควำมเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำด ประกอบกับรัฐบำลได้ก ำหนด
อัตรำกำรจัดเก็บต่ำงกันส ำหรับน้ ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ส่งผลให้มีกำรปรับรำคำขำยปลีกน้ ำมันอย่ำงต่อเนื่อง โครงสร้ำงรำคำ
น้ ำมัน ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2562 ปรำกฏตำมตำรำงด้ำนล่ำง 

โครงสร้ำงรำคำน้ ำมันในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2562 
                                หน่วย : บำท/ลิตร 

  เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล 

91 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 10 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 20 
แก๊สโซฮอล 

95 อี 85 
ดีเซลหมุนเร็ว 

ราคา ณ โรงกลั่น 15.2083 15.4384 15.8232 16.5063 20.3321 17.1194 

ภำษีสรรพสำมิต 6.5000 5.8500 5.8500 5.2000 0.9750 5.9900 
ภำษีเทศบำล  0.6500 0.5850 0.5850 0.5200 0.0975 0.5990 
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  6.1500 0.1900 0.1900 -2.7100 -8.3100 -0.6800 
กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 28.6083 22.1634 22.5482 19.6163 13.1946 23.1284 

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  2.0026 1.5514 1.5784 1.3731 0.9236 1.6190 
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 30.6109 23.7148 24.1266 20.9894 14.1182 24.7474 

ค่ำกำรตลำด 2.8496 2.1170 1.9846 2.1033 4.4596 1.6286 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  0.1995 0.1482 0.1389 0.1472 0.3122 0.1140 
ราคาขายปลีก 33.66 25.98 26.25 23.24 18.89 26.49 
ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
หมำยเหตุ :       - รำคำ ณ โรงกลั่น อ้ำงอิงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปในตลำดโลกตำมหลักกำรเทียบเท่ำกำรน ำเข้ำ 

                    - ภำษีและกองทุน ภำครัฐเป็นผู้ก ำหนด         
        

2.6.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจ้าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว   

 ในปี 2562 ประเทศไทยมีควำมต้องกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลง ทั้งในภำคขนส่ง อุตสำหกรรมและ
ครัวเรือน    เนื่องจำก กำรใช้น้ ำมันเบนซินทดแทนกำรใช้ LPG ในภำคขนส่ง กำรใช้ LNG ทดแทน LPG ในภำคอุตสำหกรรม  
ตลอดจนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  และวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ LPG ใน
ภำคครัวเรือนลดลง 
 พระรำชบัญญัติกองทุนน้ ำมันปี 2562  ในมำตรำ 28 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้กำรส่งน้ ำมันเชื้อเพลิงออกนอกรำชอำณำจักร
ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ำกองทุน  จำกเดิมที่ก ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนเท่ำกับอัตรำที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำยเพื่อ
เป็นเช้ือเพลิง    

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1)   รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น ประกอบด้วย 
 -  รำคำ ณ โรงกล่ัน  
 -  ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
(2)   รำคำขำยปลีก ประกอบด้วย 
 -  รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลั่น 
 -      ค่ำกำรตลำด และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
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โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ วันที่ 3 มีนำคม 2563 
             

 
บำท/กิโลกรัม 

ราคา ณ โรงกลั่น 15.4313 
ภำษีสรรพสำมิต 2.1700 
ภำษีเทศบำล 0.2170 
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง  -0.6388 
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 17.1795 
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  1.2026 
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.3821 
ค่ำกำรตลำด 3.2566  
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม  0.2280  
ราคาขายปลีก 21.87  

 

2.6.3    ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   

2.6.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงันี ้
(1) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น : เป็นกำรน ำก๊ำซปิโตรเลียม อันได้แก่ ก๊ำซอีเทนและก๊ำซโพรเพน หรือผลิตภัณฑ์ใน

รูปของน้ ำมัน อันได้แก่ แนฟทำ มำแปรสภำพเป็นสำรโอเลฟินส์ (ก๊ำซเอทิลีนและก๊ำซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มำแปรสภำพเป็นสำรอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผ่ำนกระบวนกำรกล่ัน แยก ท ำให้แตกตัว และ
แปรรูป 

(2) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง : เป็นกำรน ำผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจำกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่ำนกระบวนกำร
ต่ ำงๆจนได้ เป็ นผลิต ภัณฑ์ ปิ โตร เคมี ขั้ น กลำง เช่น  สไตรีน โมโน เมอร์  ไวนิ ลคลอไรด์ โมโน เมอร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทำลิกบริสุทธิ์  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นต้น 

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

2.6.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมขีองประเทศไทย  
ในปี 2562 กำรผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย เติบโตร้อยละ 1.9 ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำที่เติบโตร้อยละ 6.2 และ

กำรน ำเข้ำเติบโตร้อยละ 17.0 จำกที่ปีก่อนเติบโตลดลงร้อยละ 12.1  ในขณะที่ปริมำณกำรบริโภคในประเทศ เติบโตเพียงเล็กน้อย  
เนื่องจำกควำมผันผวนของรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก และสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีน รวมถึงกำรหดตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่มีแนวโน้มเข้ำสู่ภำวะถดถอย และกำรส่งออกลดลงร้อยละ 2.5 จำกที่ปีก่อนเติบโตอยูร่้อยละ 19.8 

หำกพิจำรณำสัดส่วนของกำรส่งออกเปรียบเทียบกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแล้ว จะพบว่ำ 
ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลำงและขั้นปลำย ร้อยละ 15  26 และ 68 ของกำรผลิตในแต่ละขั้น ตำมล ำดับ ซ่ึง
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นลดลงเล็กน้อยร้อยละ 4 และกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4  

ท่ีมำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
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กำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย 

หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน้าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2560 22,688 1,534 17,179 7,041 
2561 24,095 1,348 17,011 8,437 
25621\ 24,553 1,577 17,127 8,229 

ท่ีมำ : สถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
หมำยเหตุ : 1\ Preliminary data 

 

2.6.4 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  

2.6.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้งในระบบ 47 ,260 เมกะวัตต์ โดยมีปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
(Electrical power demand) ณ เดือนกันยำยน ปี 2562 อยู่ที่ 146,773 กิกะวัตต์-ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกัน ในปี 2561 ร้อยละ 
4.3 ต่อปี ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นมำจำกกำรขยำยตัวของสำขำเศรษฐกิจที่ส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่มี
อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 2.6 ต่อปี  โดยควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด
ของประเทศในปี 2562 อยู่ที่ 37,312 เมกะวัตต์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 เวลำ 14.27 น. เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ร้อยละ 8.7% 
ขณะที่ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดของระบบกำรไฟฟ้ำในปี 2562 อยู่ที่ 32 ,273 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ร้อยละ 7.7% 
สะท้อนให้ เห็นถึงกำรเพิ่มขึ้นกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำนอกระบบกำรไฟฟ้ำ เช่น กำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองในกลุ่มโรงงำน
อุตสำหกรรม กำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ เป็นต้น ซ่ึงกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้พลังงำนดังกล่ำว จะ
เริ่มส่งผลต่อตลำดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรแข่งขันของธุรกิจไฟฟ้ำในอนำคตอันใกล้ 

แผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (แผน PDP) จะมีกำรทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 3-5 ปี เพื่อพิจำรณำปัจจัย
ต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ เช่น กำรปรับปรุงค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำให้
สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมให้เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน กำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อน ำมำ
จัดท ำแผนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ในอนำคต นอกจำกนี้ในแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยฉบับใหม่ยังได้
ค ำนึงถึงจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี Disruptive Energy ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำในอนำคต โดยสรุปประเด็นที่ส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1) จำกเดิมนั้นกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำจะใช้สมมุติฐำนกำรประมำณกำรอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 
กำรเติบโตของประชำกรของประเทศไทย  รวมทั้งข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำจำกระบบกำรไฟฟ้ำเป็นหลักใช้เป็น
สมมุติฐำนในกำรจัดท ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศซ่ึงในแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทยฉบับใหม่นีไ้ด้มีกำรเปล่ียนมำใช้ข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำจำกฐำนข้อมูลทั้งประเทศ โดยได้รวมข้อมูลก ำลัง
กำรผลิต และควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำกลุ่ม Independent Power Supply (IPS) หรือ โรงไฟฟ้ำที่ผลิต
ไฟฟ้ำเพื่อใช้เองและ/หรือขำยตรงที่เชื่อมต่อกับระบบกำรไฟฟ้ำ เพื่อท ำให้กำรพยำกรณ์มีควำมแม่นย ำมำกย่ิงขึ้น 
นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดท ำกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นรำยภำคเพื่อน ำไปพิจำรณำจัดสรรโรงไฟฟ้ำหลัก
เพิ่มเติมเป็นรำยภำค โดยใช้ศักยภำพเช้ือเพลิงและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอยู่ในแต่ละภำคซ่ึงจะท ำให้เกิดควำม
มั่นคงของระบบไฟฟ้ำตำมรำยภูมิภำคมำกยิ่งขึ้น 

2) แผนในกำรเพิ่มก ำลังผลิตไฟฟ้ำ โดยเน้นหลักกำรให้เกิดควำมมั่นคงและสมดุลด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเป็นรำยภำค 
และพิจำรณำจัดสรรโรงไฟฟ้ำหลักเพิ่มเติมในระดับที่เหมำะสม ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำที่มีต้นทุนต่ ำ รักษำระดับ
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รำคำไฟฟ้ำขำยปลีกไม่ให้สูงขึ้น ส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน และกำรพัฒนำสู่ระบบ Smart 
Grid รองรับกำรเปลี่ยนแปลงตลำดสู่ Prosumer ซ่ึงจำกกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในปี 2570 ประเทศ
ไทยจะมีก ำลังกำรผลิตส่วนที่น่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ดังนั้นจึงเริ่มมีกำรรับซื้อไฟฟ้ำเพิ่มเติม ไม่ว่ำใน
รูปแบบกำรประมูลรับซ้ือไฟฟ้ำ IPP หรือกำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ และนอกจำกกำรเพิ่มก ำลังกำรผลิต
เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำแล้ว ยังมีควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มก ำลังกำรผลิตทดแทนก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำที่ต้องปลดออก และด้ำนพลังงำนหมุนเวียน โดยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำส่วนเพิ่มในระหว่ำงปี 2561-2580 รวม
ทั้งส้ิน 56,431 เมกะวัตต์ 

3) แผนกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน ปัจจุบันกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนมีโครงกำร
ที่ภำครัฐมีภำระผูกพันตำมแผนพัฒนำพลังงำนหมุนเวียนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP2015) ทั้งส้ิน 11,844 เมกะวัตต์ โดย
แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยฉบับใหม่ มีแนวโน้มหยุดรับซ้ือไฟฟ้ำซ้ือไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนจำก
ภำคเอกชนเข้ำระบบจนถึงปี 2569 แต่จะเน้นส่งเสริมให้มีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะตำมศักยภำพแต่ละพื้นที่ กำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์บนทุ่นลอยน้ ำในพื้นที่เขื่อน และเน้นให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำผ่ำนโครงกำรโซลำร์ภำค
ประชำชน โดยได้ก ำหนดแผนโรงไฟฟ้ำหมุนเวียนตำมนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้ำขยะและโรงไฟฟ้ำ
ชีวมวล รวม 520  เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน (ใหม่) ตำมแผน AEDP ในช่วงปี 2561-2580 รวมทั้งส้ิน 18,176  
เมกะวัตต์  

2.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2.7.1 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่ผ่ำนมำ ปตท . ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมั ย  รวมทั้ งคุณภำพชี วิ ตและสุขภำพของประชำชนที่ อำศัยอยู่ในบริ เวณใกล้ เคี ยง 
 ดังนั้น ปตท. จึงได้ติดตำมตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงได้มีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ พ .ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมำตรกำรป้องกัน แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมพิจำรณำตำมขั้นตอน ซ่ึงจนถึงปัจจุบัน ปตท . ได้ควบคุม 
ให้มีกำรปฏิบัติ ตลอดจนด ำเนินกำรติดตำมตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ เสนอต่อ สผ. 
รวมถึงหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน  ส ำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดระยอง และส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด เป็นต้น ยิ่งไปกว่ำนั้น เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ และเป็นไปตำม
ค ำแนะน ำของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 6 และโรงแยกก๊ำซอีเทน ยัง
ได้เพิ่มเติมกำรติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous 
Emission Monitoring System : CEMS) ซ่ึงจำกผลกำรติดตำมตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติทุกหน่วย 
และโรงแยกก๊ำซอีเทนตั้งแต่เริ่มเปิดด ำเนินกำร พบว่ำ คุณภำพอำกำศ คุณภำพเสียง คุณภำพน้ ำ และกำรจัดกำรกำกของเสียจำก
กระบวนกำรผลิต ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ำมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งยังได้มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตตลอดจนโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โครงกำรระบบหมุนเวียนพลังงำนควำม
ร้อนเหลือทิ้งกลับคืน ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 5 และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม ส ำหรับโรงแยกก๊ำซอีเทน 
โครงกำรติดตั้งหน่วยน ำก๊ำซเหลือใช้กลับคืน (Remaining Gas Recovery Unit : RGRU) ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ ระยอง เป็นต้น 
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ซ่ึง EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนอนุญำตฯ เรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเปิดด ำเนินกำรแล้ว 
รวมทั้งได้มีแผนด ำเนินโครงกำรติดตั้งหน่วยแยกก๊ำซแอลพีจี (LPG Recovery From Ethane Separation Plant unit : LREP)  
เพิ่มเติมที่โรงแยกก๊ำซอีเทน ซ่ึงรำยงำน EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรฯ แล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันเลื่อน
แผนงำนก่อสร้ำงออกไป โดยจะพิจำรณำควำมคุ้มทุนใหม่อีกครั้ง นอกจำกนี้ได้มีโครงกำรกำรปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหำคอขวดใน
กระบวนกำรผลิตของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 6 และกำรปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคและระบบ
ควบคุมมลพิษทำงอำกำศ โครงกำรภำยในพื้นที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ส่วนขยำยครั้งที่ 2) ซ่ึงขณะนี้ EIA ได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2560 โดยโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 
ไดเ้ริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตั้งระบบลดกำรระบำยก๊ำซออกไซด์ของไนโตรเจนแบบ Selective Catalytic Reduction (SCR) ที่
หน่วยผลิตควำมร้อนแบบ Waste Heat Recovery Unit (WHRU) รวมทั้งติดตั้งหน่วยก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนใน
ก๊ำซที่มีสภำพกรดที่เหลือจำกกำรแยกก๊ำซชนิด Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) และ SO2 Scrubber  เมื่อปี 2561 

ส ำหรับกำรติดตั้งหน่วยก ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนในก๊ำซที่มีสภำพกรดที่เหลือจำกกำรแยกก๊ำซชนิด 
Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) และ SO2 Scrubber ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่  6 และโรงแยกอีเทน จะเริ่ม
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงภำยในปี 2563 

นอกจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้ำงต้นแล้ว โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ยังได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรตำม
มำตรฐำนข้อก ำหนดระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร หรือ Integrated Management Systems (IMS) ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001) ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำร
บริหำรคุณภำพ (ISO 9001) ระบบมำตรฐำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (ISO 22301) และ ระบบมำตรฐำนกำรจัด
กำรพลังงำน ( ISO 50001) ซ่ึงโรงแยกก๊ำซธรรมชำติขนอมได้รับกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
เช่นเดียวกัน และอยู่ระหว่ำงขอรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001) ในปี 2563 

 2.7.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

แม้ ว่ ำกำรด ำเนิ นกำรก่ อสร้ ำงระบบท่ อ ส่ งก๊ ำซธรรมชำติ ของ  ป ตท . เกิ ดขึ้ น ก่ อนที่ โครงกำรประ เภท 
ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ ำมันเช้ือเพลิงทำงท่อทุกขนำด จะถูกก ำหนดให้ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อม พ .ศ . 2539   
อย่ำงไรก็ตำม ปตท . ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสภำพแวดล้อมทั้งในระยะก่อนก่อสร้ำง ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและ 
ระยะด ำเนินกำร มำโดยตลอด จึงได้มีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อนด ำเนินโครงกำรเพื่อก ำหนดมำตรกำร
ป้องกัน แก้ไข และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งในระหว่ำงก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร โดยเฉพำะ 
กำรคืนสภำพพื้นที่ให้เข้ำสู่สภำพเดิมภำยหลังฝังกลบท่อแล้วเสร็จ ซ่ึงทุกโครงกำรนับแต่กำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
สำยประธำนเส้นแรกที่เริ่มรับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทย และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอื่นๆ ก็มีแนวทำงปฏิบัติในทิศทำง
เดียวกัน โดยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมำ ล้วนปรำกฏว่ำทุกโครงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกัน แก้ไข และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบที่ได้เสนอไว้ในรำยงำนฯ 

ทั้งนี้ เมื่อประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2557 โครงกำรระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมและน้ ำมันเช้ือเพลิงทำงท่อจึงถูกจ ำแนกเป็นโครงกำรที่เข้ำข่ำยต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม หรือโครงกำรที่เข้ำข่ำย
ต้องจัดท ำรำยงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environmental Report: ER) ตำมประกำศกระทรวงพลังงำน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและขนำด
ของโครงกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย ปตท. มีกำรศึกษำทั้งในส่วนของโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) รวมทั้งมีกำรน ำมำตรกำร
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ป้ องกัน  แก้ ไข  และมำตรกำรติ ดตำมตรวจสอบ ผลกระทบ  ตลอดจน ระบบกำรจัดกำร ส่ิ งแวดล้อมไปปฏิบั ติ 
ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร  

โดยโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฯที่ EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ 
(กก .วล .) ด ำ เนิ น ก ำรก่ อสร้ ำงแล้ ว เสร็ จ  และพร้อม เปิ ดจ่ ำยก๊ ำซฯ   ได้ แก่  โค รงกำรติ ดตั้ ง เค รื่ อ ง เพิ่ ม ควำมดั น 
ก๊ำซในทะเล ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ งของท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่  3  โครงกำรสถำนี เพิ่มควำมดันก๊ำซฯกลำงทำงบนระบบท่อ 
ส่ งก๊ ำซ ฯบนบ ก เส้ น ที่  4  (Midline Compressor) โค รงก ำรท่ อ ส่ งก๊ ำซ ฯบนบ กน ครร ำช สี ม ำ  ( เพื่ อ ข ยำยโอก ำส 
ใช้พลังงำนสะอำดและลดมลภำวะในภำคขนส่งและอุตสำหกรรมเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
โครงกำรสถำนี เพิ่ มควำมดันก๊ ำซฯ บนระบบท่อส่งก๊ ำซฯรำชบุ รี -วังน้ อย (Wangnoi Compressor) ส่วนโครงกำรที่ 
ได้รับควำมเห็นชอบจำก กก.วล. ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯเส้นที่ 5 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯบนบก
จำกสถำนีควบคุมก๊ำซฯ รำชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดรำชบุรี (RRPP) นอกจำกนี้ยังมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
บ ำรุงรักษำโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงเป็นกำรขยำยอำยุกำรใช้งำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นที่ 1 โดยกำร
ปรับเปลี่ยนวัสดุหุ้มท่อร่วมกับกำรวำงท่อทดแทนในบำงช่วง ปัจจุบันก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 2 ช่วง ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ  
เชื่อมระบบท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 1 จำก KP5 ถึง KP13 (ระยอง) และจำก KP47 ถึง KP53 (ชลบุรี) และอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 1 ช่วง 
ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เชื่อมระหว่ำงสถำนี BV20 ถึง WK5 ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯที่อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำและจัดท ำ
รำยงำน EIA เพื่อเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) หรือจัดท ำรำยงำน ER เพื่อเสนอ
ต่อกรมธุรกิจพลังงำน (ธพ.) ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯสำยย่อยภำยในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ 
สำยย่อยไปยังลูกค้ำอุตสำหกรรมและสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำต ิ(NGV) เป็นต้น 

ในส่วนของโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯไปยังกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
สำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

- โครงการที่ EIA หรือ ER ได้รับความเห็นชอบ  และก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังบริษัท เอ
เซียน อินซูเลเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังบริษัท แดรีพลัส จ ำกัด โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ  ไปยัง
บริษัท วันไทยอุตสำหกรรมกำรอำหำร จ ำกัด (โรงงำน 3) โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังบริษัท เอ็นจีเค เซรำมิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (เป็นส่วนหนึ่งของ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภำยในนิคมเอเชียสุวรรณภูมิ) โครงกำรท่อฯ ภำยใน
นิคมอุตสำหกรรมรำชบุรี (เฉพำะส่วนโครงกำรวำงระบบจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ ไปยัง บริษัท รำชบุรี กล๊ำส อินดัสทรี 
จ ำกัด) โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV กัลปพฤกษ์เนเชอรัล โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังสถำนี
บริกำร NGV ของสมำคมขนส่งทำงบกแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ  ไป
ยังสถำนีบริกำร NGV ปตท. เลิศวรกมล ปิโตรเลียม โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV สำมสำมหนึ่ง
เอ็นจีวี โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV ปตท. ศรีกิจกุล โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังสถำนีบริกำร 
NGV วิบูลย์พำณิชย์สิงห์บุรี โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV ปตท. ภำนุก๊ำซ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ 
ไปยังสถำนีบริกำร NGV ปตท.สีคิ้ว โครงกำรท่อฯ ไปยังสถำนีบริกำร NGV ไชโยเอ็นจีวี   เป็นต้น  

- โครงการที่ EIA หรือ ER ได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่  โครงกำรระบบจ ำหน่ำยก๊ำซฯ ไป
ยังบริษัท เจเอสอำร์ บีเอสที อิลำสโตเมอร์ จ ำกัด และ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ำกัด โครงกำรระบบจัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซฯ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวันออก มำบตำพุด (Phase 1) โครงกำรระบบจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ  ไปยัง
บริษัท ไทยซินกงอินตรีคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด เป็นต้น  

ทั้งนี้ในปี 2562 มีโครงกำรที่ EIA หรือ ER ที่ได้รับกำรเห็นชอบแล้ว ได้แก่ โครงกำรระบบจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ ไปยัง
บริษัท จีซี ออกซีเรน จ ำกัด และบริษัท จีซี โพลีออลล์ จ ำกัด โครงกำรระบบกำรขนส่งก๊ำซฯ ทำงท่อ โครงกำรขยำยระบบจ ำหน่ำย
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ก๊ำซธรรมชำติภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ระยะที่ 1  (เซกิซุย) โครงกำรวำงระบบจ ำหน่ำยก๊ำซฯ 
ไปยังสวนอุตสำหกรรมบำงปะกง โครงกำรวำงระบบจ ำหน่ำยก๊ำซฯ ไปยังกลุ่มลูกค้ำถนนพิมพำ เป็นต้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
สำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท . ทุกหน่วย จึงได้น ำระบบบริหำรจัดกำร ปตท. หรือ PTT Integrated Management 
System (PIMS) มำประยุกต์ใช้ โดยระบบบริหำรจัดกำรดังกล่ำว ปตท. ได้บูรณำกำรระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรระดับสำกลเข้ำไว้
ด้วยกัน เช่น ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 
45001) และ ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรบริหำรคุณภำพ (ISO 9001) เป็นต้น  

2.7.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด้าเนินการท่าเทียบเรือของคลังปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ใน กำรก่ อส ร้ ำงท่ ำ เที ยบ เรื อ ข อง  ป ตท . เพื่ อ ขน ส่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โต ร เลี ยม  ได้ มี ก ำรจั ด ท ำร ำยงำน  EIA  
ซ่ึงระบุมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Mitigation Measure) ตลอดจนได้ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพส่ิงแวดล้อม (Monitoring Measure) ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ สผ. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งหน่วยงำนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อง 
อย่ำงต่อเนื่อง ซ่ึงจำกกำรติดตำมตรวจสอบดังกล่ำว ปตท. สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ได้อย่ำงครบถ้วน และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดล้อมทั้งหมดมีค่ำอยู่ในมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
อีกทั้งหน่วยงำนของ ปตท. ที่มีท่ำเทียบเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกคลัง ยังได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 9001 
ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้ว และมีแผนขอรับรอง
ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ISO 45001) ต่อไป 

โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊ำซเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุง  
ท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำนั้น EIA ได้รับควำมเห็นชอบ
จำก สผ. ในปี 2556 จำกนั้นโครงกำรได้มีกำรทบทวนแบบรำยละเอียดทำงวิศวกรรมของท่ำเรือให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น  
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรออกแบบองค์ประกอบท่ำเทียบเรือและขนำดท่ำเทียบเรือ กำรเพิ่มแนวสะพำน 
รับท่อและทำงเดิน (New Trestle) จำกท่ำเรือแห่งใหม่ไปยังสะพำนเดิม และกำรเปลี่ยนทิศทำงของท่ำเรือใหม่และกำรเทียบเรือ 
ตลอดจนกำรเปลี่ยนต ำแหน่งบ่อส ำรองน้ ำดับเพลิง ซ่ึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำง
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำง  
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ดังกล่ำว ได้ รับควำมเห็นชอบจำกกรมเจ้ำท่ำ 
ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติและอนุญำตในปี 2556 ต่อมำได้ด ำเนินกำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำรฯ  
และมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำง  
ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำ โดยเพิ่มกำรวำงท่อพำรำไซลีนพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมของคลังน้ ำมัน 
ศรีรำชำ เพื่อรับพำรำไซลีนจำก บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) มำส่งออกผ่ำนทำงท่ำเทียบเรือหมำยเลข 5 (ท่ำเทียบเรือกลำง
ทะเล) ของคลังน้ ำมันศรีรำชำ ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำก สผ. ในปี 2558 นอกจำกนี้ มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรฯ  
โดยเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนท่อน้ ำมันใต้ทะเล ทั้งนี้ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมเจ้ำท่ำซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรพิจำรณำอนุมัติ/อนุญำตในปี 2559 นอกจำกนี้ มีโครงกำรเพิ่มเติมคือ โครงกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำรวำงท่อผลิตภัณฑ์ขนำด 20 นิ้ว คลังน้ ำมันศรีรำชำ ซ่ึงเป็นกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำร
ขยำยท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใตท้ะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊ำซเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำ
เทียบเรือพร้อมวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและก่อสร้ำงถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ ำมันศรีรำชำ ที่ได้จัดท ำเฉพำะส่วนของกำร
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วำงท่อผลิตภัณฑ์ขนำด 20 นิ้ว และระบบที่เกี่ยวข้องของคลังน้ ำมันศรีรำชำ โดยรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงฯ ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกกรมเจ้ำท่ำ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำอนุมัติและอนุญำตในปี 2561 

 ปั จ จุ บั น โค ร งก ำรข ยำยท่ ำ เที ยบ เรื อ แ ล ะก่ อส ร้ ำงถั ง เก็ บ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เพิ่ ม เติ ม ข อ งคลั งก๊ ำซ เข ำบ่ อ ย ำ   
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  โดยถังเก็บก๊ำซแอลพีจี  2 ถัง  ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  โดยเริ่มด ำเนินกำรเมื่อปี  2557 และในส่วนของ 
กำรขยำยท่ำเทียบเรือ และถังเก็บโพรเพน 1 ถัง และบิวเทน 1 ถัง ก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี 2559 และคำดว่ำจะเริ่ม ด ำเนินกำร ในปี 
2560 นอกจำกนี้  ยังมีโครงกำรภำยใต้โครงกำรข้ำงต้น  ได้แก่  โครงกำรวำงท่อน้ ำมันใต้ทะเลและวำงท่อพำรำไซลีน 
ของคลังน้ ำมันศรีรำชำ โดยปัจจุบันก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ในปี 2559 และเริ่มด ำเนินกำรในปี 2560 รวมทั้งโครงกำรวำงท่อผลิตภัณฑ์
ขนำด 20 นิ้ว คลังน้ ำมันศรีรำชำ โดยปัจจุบันก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเริ่มด ำเนินกำรในปี 2562 นอกจำกนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรสร้ำง
ท่ำเทียบเรือ และคลังน้ ำมันในโครงกำรท่ำเทียบเรือขนถ่ำยน้ ำมันและก๊ำซปิโตรเลียมเหลวสุรำษฎร์ธำนี  แห่งที่ 2 ซ่ึงรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessmen: EIA) ได้รับกำรอนุมัติแล้วในปี 2559 โดยปัจจุบัน ก่อสร้ำง
แล้วเสร็จ เข้ำสู่ระยะด ำเนินกำรในปี 2562 และโครงกำรระบบท่อขนส่งน้ ำมันเช้ือเพลิงระหว่ำงคลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนีแห่งที่ 
1 และแห่งที่ 2 เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์จำกคลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนีแห่งเดิม ไปยังคลังแห่งที่ 2 ซ่ึง EIA ได้รับกำรอนุมัติแล้วในปี 
2560 ปัจจุบันก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เข้ำสู่ระยะด ำเนินกำรในปี 2562  

2.7.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้้ามัน 

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรกลั่นส่วนใหญ่จะเข้ำข่ำยประเภทโครงกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessmen: EIA) ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก ำหนด
ประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซ่ึงต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงปี 2562 ไม่มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ
และจัดท ำรำยงำน EIA  แต่อย่ำงไรก็ตำมในระยะด ำเนินกำรโครงกำร ยังคงต้องให้ควำมส ำคัญทั้งกฎหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องและจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบส่ิงแวดล้อมระยะด ำเนินกำร
อย่ำงเคร่งครัด และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 2.7.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 ปตท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจขยำยและพัฒนำกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำย
โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำไอน้ ำและน้ ำเย็น โดยในขณะนี้ มีโครงกำร
โรงไฟฟ้ำระยะที่ 2 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด (DCAP) ซ่ึงได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้
เสียครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ต่อมำ เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2560 ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ DCAP ครั้งที่ 1/2560 มีมติไม่ลงทุน
ขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ เนื่องจำกข้อจ ำกัดปริมำณไฟฟ้ำขำยเข้ำระบบ โดยให้ลงทุนเฉพำะโรงผลิตน้ ำเย็น (Chiller Plant) เพื่อ
รองรับแผนขยำยท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ซ่ึงไม่จ ำเป็นต้องขออนุมัติรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessmen: EIA) โดยโครงกำรได้มีกำรเลื่อนก ำหนดแล้วเสร็จให้สอดคล้องกับแผนกำรเลื่อนรับน้ ำเย็นของบริษัท ท่ำ
อำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (ทอท.) นอกจำกนี้ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC) CUP-3 และ CUP-4 ได้มี
จัดท ำโครงกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดขนำดบ่อ Emergency Pond และ Holding pond ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบรำยงำน EIA ไป
เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2561 และ 14 สิงหำคม 2561 ตำมล ำดับ โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มด ำเนินกำรแล้วในปี 2562 รวมถึง
โครงกำรเปลี่ยนแปลง กำรใช้พ้ืนที่อำคำรส ำนักงำนและพ้ืนที่สีเขียวโรงไฟฟ้ำศรีรำชำของ GPSC โดยได้รับควำมเห็นชอบรำยงำน 
EIA ไปเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2561 รวมทั้งได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มด ำเนินกำรแล้วในปี 2562 เช่นกัน ส ำหรับโครงกำรที่
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเข้ำสู่ระยะด ำเนินกำรนั้น ได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมผลกระทบ
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ส่ิงแวดล้อมระยะด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำร
ติดตำมผลกระทบส่ิงแวดล้อมเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

2.8  การวิจัยและพัฒนา  
ปตท. เป็นหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงยำวนำน และมีส่วนในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ด้ำนเทคโนโลยีให้กับประเทศ และมีสถำบันนวัตกรรม ปตท. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรท ำงำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ จำกกำรให้
ควำมส ำคัญด้ำนเทคโนโลยี อีกทั้ง สำมำรถสร้ำงผลงำนด้ำนนวัตกรรมที่โดดเด่นได้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ ปตท. ได้รับรำงวัลต่ำงๆ
ในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

- รำงวัลผลงำนวิจัยระดับดี โดยสภำวิจัยแห่งชำติ จำกผลงำนกำรผลิตเอทำนอลและบิวทำนอลจำกคลอสทริเดียม
จำกแหล่งคำร์บอนที่แตกต่ำงจำกทั่วไป 

- รำงวัล Gold Medal จำก 47th International Exhibition of Inventions of Geneva  
- รำงวัล The ASSET ESG Award สำขำ  Innovation Initiative ประจ ำปี 2562 
- รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่นประจ ำปี 2562 สำขำนวัตกรรมดีเด่น จำกผลงำน IPMMS 
- รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่นประจ ำปี 2562 สำขำควำมคิดสร้ำงสรรค์ดีเด่น จำกผลงำน VR4ALL  

สถำบันนวัตกรรม ปตท. (สนว.) เป็นหน่วยงำนหลักของ ปตท. ที่มีหน้ำที่ด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำสนับสนุนธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และนโยบำยภำครัฐ รวมทั้งเตรียมเทคโนโลยีรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต โดยก ำหนดกลไกกำรด ำเนินงำนให้มี
กระบวนกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำง สนว. กลุ่มธุรกิจ ภำคกำรศึกษำ และลูกค้ำเป้ำหมำย เพื่อรองรับทิศทำงองค์กรที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำได้รวดเร็ว ทั้งนี้ 
สนว. มีโครงสร้ำงหน่วยงำนดังนี้ 
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 2.8.1     งานวิจัยและพัฒนาที่ส้าคัญของ สนว. 

2.8.1.1    วิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งปิโตรเลียม 

ควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้นจำกกำรใช้พลังงำนที่มำกขึ้นในทุกภำคส่วน กำรจัดหำและ
ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทั้งจำกแหล่งผลิตภำยในประเทศและน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจึงเป็นพันธกิจที่ส ำคัญยิ่งของ ปตท. และท่อส่ง
ก๊ำซเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำสูง สนว. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำกำรตรวจประเมินและกำรยืดอำยุกำรใช้งำนระบบ
ท่อ เพื่อคงสภำพท่อส่งก๊ำซฯ ให้มีประสิทธิภำพดังเดิม โดยได้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนระบบท่อ เช่น กำร
ป้องกันกำรกัดกร่อนภำยในท่อ สำรป้องกันกำรกัดกร่อนหน้ำแปลน น้ ำยำกันรั่ว สำรท ำควำมสะอำดวำล์ว โลหะป้องกันกำร
กร่อน (sacrificial anode) และแผ่นท ำควำมสะอำดท่อ (pigging disc) ส่งมอบให้ธุรกิจเตรียมน ำไปใช้งำนจริงรวมทั้งหำโอกำส
ทำงธุรกิจจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำภำยนอกต่อไป   

2.8.1.2    วิจัยเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี

เทคโนโลยีกระบวนกำรเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรทั้งแง่กำรใช้พลังงำน กำรเพิ่มผลผลิต 
ลดของเสีย รวมไปถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ผ่ำนมำ สนว. ได้มีบทบำทส ำคัญในกำรวิจัยพัฒนำและ
ประเมินประสิทธิภำพของตัวเร่งปฏิกิริยำและตัวดูดซับให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำและสำมำรถประเมินเพื่อ
เลือกใช้งำนตัวเร่งปฏิกิริยำและตัวดูดซับได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งมีกำรพัฒนำตัวเร่งปฏิกิริยำ SCR (Selective Catalytic 
Reduction) เพื่อลดกำรเกิด NOx ได้ผลิตและเตรียมน ำขึ้นใช้งำนที่โรงแยกก๊ำซในปี 2563 

นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีร่วมกับบริษัทปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ทั้งผลิตภัณฑ์พลำสติกจำก
ปิโตรเลียม และพลำสติกชีวภำพ เช่น แก้วกระดำษเคลือบพลำสติกชีวภำพ หรือถุงพลำสติกชีวภำพแบบย่อยสลำยได้ 100% และ
ต่อยอดควำมเช่ียวชำญในกำรพัฒนำวัสดุชีวภำพส ำหรับกำรใช้งำนทำงกำรแพทย์ เช่น แผ่นปิดแผลจำกวัสดุชีวภำพ และเม็ด
พลำสติกย่อยสลำยในร่ำงกำยมนุษย์ส ำหรับผลิตวัสดุกำรแพทย์ นอกจำกนี้ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรรวมทั้งพัฒนำ
แบบจ ำลองกระบวนกำรต่ำงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนหรือพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ที่เหมำะสมกับแหล่งวัตถุดิบและ
แนวโน้มของตลำด เช่นกำรวิจัยและพัฒนำเตำปฏิกรณ์แบบ Microchannel Base ที่มีขนำดเล็กและมีประสิทธิภำพกำรถ่ำยเท
พลังงำนและมวลสำรสูงส ำหรับใช้งำนในกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น Microchannel Heat Condenser เป็นต้น 

2.8.1.3    วิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเทคโนโลยเีชื้อเพลิงทางเลือก 

สนว. มีบทบำทในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิง และน้ ำมันหล่อลื่น ทั้ งหล่อลื่นยำนยนต์และหล่อลื่น
อุตสำหกรรม ท ำให้ กลุ่ม ปตท. รักษำควำมเป็นผู้น ำส่วนแบ่งตลำด และเป็นผู้น ำในกำรตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ของลูกค้ำ 
มำตรฐำนสำกลใหม่ และนโยบำยของภำครัฐ ในปี 2562 ได้มีกำรออกจ ำหน่ำยน้ ำมันเตำเกรดพิเศษ (Premium Fuel Oil) ส ำหรับ
ลูกค้ำอุตสำหกรม และมีกำรพัฒนำน้ ำมันหล่อลื่นจ ำหน่ำยสู่เชิงพำณิชย์ผ่ำน OR อีกหลำยรำยกำร โดยผลิตภัณฑ์ที่ส ำคัญได้แก่ 
น้ ำมันหล่อลื่นจักรยำนยนต์ Challenger Super Bike Racing 10W-40 และ Challenger Super Bike 10W-40 และผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน
อุตสำหกรรม เช่น น้ ำมันทำแบบส ำหรับอุตสำหกรรมก่อสร้ำง Moldera CX-1 ซ่ึงมีกำรลงนำมกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำง OR และ 
CPAC และผลิตภัณฑ์พิเศษส ำหรับใช้งำนในธุรกิจค้ำปลีก เช่น น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ และน้ ำยำท ำควำมสะอำดหัวจ่ำย
น้ ำมัน ส่งมอบให้ OR ใช้งำนในสถำนีบริกำรแล้ว 

2.8.1.4    วิจัยพลังงานประยุกต์และยานยนต ์

สนว. มีห้องปฏิบัติกำรทดสอบด้ำนเครื่องยนต์และยำนยนต์ (Automotive Lab) ที่ทันสมัยรองรับกำรทดสอบที่
หลำกหลำย และใช้วิธีกำรทดสอบอ้ำงอิงมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล สรรหำเทคโนโลยีด้ำนพลังงำนประยุกต์ ท ำกำร
วิจัยด้ำนเทคนิคในกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำกำรทดสอบและประเมินผลเครื่องยนต์ ยำน
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ยนต์ กำรเผำไหม้ และกำรปลดปล่อยมลพิษจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเชิง
วิศวกรรมในกำรประยุกต์ใช้ก๊ำซธรรมชำติในอุตสำหกรรม โดยในปี 2561 ได้ก่อสร้ำง Energy Application Lab ในสถำบัน
นวัตกรรม ปตท. แล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเครื่องจักรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรใช้ก๊ำซในภำคอุตสำหกรรม
และครัวเรือน พร้อมจัดอบรมควำมรู้เรื่องเครื่องยนต์ก๊ำซแก่ผู้ประกอบกำรที่เป็นลูกค้ำของธุรกิจก๊ำซ ปตท. และสร้ำงศักยภำพใน
กำรทดสอบกำรใช้งำนก๊ำซธรรมชำติในเครื่องจักรอุตสำหกรรม เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนเชื้อเพลิงในอุตสำหกรรมจำกดีเซล ก๊ำซหุง
ต้ม หรือน้ ำมันเตำเป็นก๊ำซธรรมชำติ เป็นกำรขยำยปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

นอกจำกนี้ ปตท. ได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลำดในอนำคต จึงได้มีกำรวิจัย พัฒนำ และ
ทดสอบเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือเทคโนโลยีดังกล่ำว โดยได้มีกำรวิจัยและพัฒนำเครื่องประจุไฟฟ้ำแล้วเสร็จ ติดตั้งใน
สถำนีประจุไฟฟ้ำของ OR เป็นโครงกำรน ำร่อง และได้ต่อยอดพัฒนำเครื่องประจุไฟฟ้ำแบบติดผนัง (EV Wall Charger) เพื่อ
จ ำหน่ำยให้ภำคอสังหำริมทรัพย์หรือผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ำรำยย่อย และมีกำรพัฒนำต่อเนื่องให้รองรับก ำลังไฟและรูปแบบกำรใช้งำน
ที่หลำกหลำยมำกขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องประจุไฟฟ้ำแบบติดผนังของ ปตท. ได้รับกำรรับรองขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในปี 2562 

2.8.1.5    วิจัยเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะค ำนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่ำนั้น ปตท. ยังตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำส่ิงแวดล้อม จึงได้
ด ำเนินกำรวิจัยและบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม เพื่อลดและป้องกันผลกระทบของปัญหำส่ิงแวดล้อมที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. โดย สนว. ได้ท ำหน้ำที่ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และประเมินคุณภำพด้ำนส่ิงแวดล้อมทั้งทำงอำกำศ น้ ำ ดิน และกำกของ
เสีย แก่ธุรกิจและอำคำรส ำนักงำนของ ปตท. เพื่อก ำหนดแนวทำง วิธีกำร และวำงมำตรกำรแก้ไขหรือลดผลกระทบจำกส่ิงที่ไม่
เป็นไปตำมข้อก ำหนด  ตลอดจนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรป้องกัน แก้ไข ควบคุม ฟ้ืนฟูและก ำจัดมลพิษ จำกกำรด ำเนิน
กิจกรรมของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในระยะส้ันและระยะยำว โดย ปตท. ได้มีกำรพัฒนำแบบจ ำลองสภำพอำกำศโดยใช้
ฐำนข้อมูลมลพิษจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เพื่อตรวจสอบมลพิษในพื้นที่ได้แบบสำมมิติ เตรียมจ ำหน่ำยสิทธิทำงเทคโนโลยีให้บริษัท
ในกลุ่ม ปตท. น ำไปใช้งำน อีกทั้งยังได้ท ำกำรศึกษำวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภำพ ก๊ำซ
ธรรมชำติอัด และพลำสติกชีวภำพ เพื่อเป็นข้อมูลแนวทำงกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 
โดยมีกำรอัพเดทผลกำรศึกษำเป็นระยะ 

นอกจำกกำรประเมินและติดตำมกำรปลดปล่อยมลพิษแล้ว สนว. ยังมีงำนวิจัยด้ำนกำรบ ำบัดมลพิษ เช่นระบบบ ำบัด
กลิ่นหรือสำร VOC จำกโรงงำน ถังย่อยขยะอินทรีย์ระดับครัวเรือน เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อใช้พัฒนำกระบวนกำรบ ำบัดให้มี
ประสิทธิภำพ ลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ยึดมั่นตอ่
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

2.8.1.6    งานวิจัยรองรบัธุรกิจในอนาคต 

เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ปตท. ได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรออกสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่ำของไฟฟ้ำ และ
ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจฐำนชีวภำพ สถำบันนวัตกรรม ปตท. เห็นว่ำเทคโนโลยีที่จะเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ
พลังงำนไปสู่สังคมกำรใช้ไฟฟ้ำในอนำคตตำมทิศทำงของโลกทั้งกำรเปลี่ยนกำรผลิตพลังงำนจำกรวมศูนย์เป็นกระจำยศูนย์ และ
กำรใช้พลังงำนที่ผลิตจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียนเพื่อควำมยั่งยืนและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ได้แก่เทคโนโลยีกักเก็บ
พลังงำน ทั้งในรูปแบบแบตเตอรี่หรือไฮโดรเจน สนว. ได้ก่อสร้ำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนแบตเตอรี่แล้วเสร็จในปี 2562 บนพื้นที่ของ
สถำบันวิทยสิริเมธี ส ำหรับขึ้นรูปแบตเตอรี่เป็น pouch cell อีกทั้งสนับสนุนทุนให้แก่ สถำบันวิทยสิริเมธี ในกำรก่อสร้ำงโรง
ประลองส ำหรับผลิตแบตเตอรี่แบบ cylindrical cell รองรับกำรต่อยอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่จำกห้องปฏิบัติกำรและใช้ประเมิน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่จำกภำยนอก มีกำรพัฒนำแพ็คแบตเตอรี่ร่วมกับ GPSC เพื่อจ ำหน่ำยในภำคครัวเรือนและอุตสำหกรรม อีก
ทั้งได้จับมือกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำในกำรพัฒนำเพำเวอร์เทรนของรถสำมล้อไฟฟ้ำและมินิบัสไฟฟ้ำ เซลล์แสงอำทิตย์เป็น
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พลังงำนหมุนเวียนที่มีโอกำสเติบโตในอนำคตมำก สถำบันนวัตกรรม ปตท. ได้ศึกษำผู้เล่นทั้งในและต่ำงประเทศเพื่อหำแนวทำง
ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจและสภำพอำกำศประเทศไทย อีกทั้ง
ร่วมกับภำคกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีส ำหรับสนับสนุนกำรประเมินเทคโนโลยีด้วย 

2.8.1.7    แผนและบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

กำรบริหำรงำนวิจัย เป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยก ำหนดทิศทำง ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และก ำกับดูแลให้กำร
ท ำงำนของสถำบันนวัตกรรม ปตท. ไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำนวิจัยประกอบด้วยงำนแผนงำนวิจัย งำน
บริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ งำนพัฒนำศักยภำพงำนวิจัย งำนพัฒนำเทคโนโลยีเชิงพำณิชย์ และงำนสนับสนุนอื่นๆ  

ในด้ำนแผนงำนวิจัยนั้น ปตท. ได้พัฒนำกระบวนกำร PTT Idea to Commercialization Gate (PTT I2C Gate) เพื่อ
กล่ันกรองงำนวิจัยโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นล ำดับขั้น ท ำให้งำนวิจัยมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงขององค์กรและสำมำรถใช้
ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Productivity Improvement) โดยเริ่มใช้งำนกระบวนกำรดังกล่ำวในสถำบันนวัตกรรม ปตท. 
ในปี 2557 และเริ่มมีแนวคิดในกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนวิจัยเป็นกำรเงินรองรับกำรเป็น profit center ในอนำคต จึงเริ่มจัดท ำ 
cost model ร่วมกับผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรเงิน และเก็บข้อมูลต้นทุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เตรียมพัฒนำตัวช้ีวัดเพื่อแสดงผล
ประกอบกำรของ สนว. ในอนำคต 

สถำบันนวัตกรรม ปตท. มีหน่วยงำนส่วนพัฒนำเทคโนโลยีเชิงพำณิชย์ มีหน้ำที่ประเมินควำมเป็นไปได้ทำง
เศรษฐศำสตร์ของโครงกำรวิจัยต่ำงๆ รวมทั้งพัฒนำโมเดลทำงธุรกิจในกำรผลักดันงำนวิจัยออกสู่เชิงพำณิชย์ ส ำหรับกำรบริหำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำนั้น หน่วยงำนส่วนบริหำรทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อศึกษำโอกำสในกำรพัฒนำและกำรใช้งำนเทคโนโลยี (IP 
Landsape & FTO) ก่อนเริ่มด ำเนินโครงกำรวิจัย จัดท ำฐำนข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ ตีมูลค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ (IP Valuation) 
รวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นขอจดสิทธิบัตรต่ำงๆ  

 สนว. ได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และได้รับกำรรับรองระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย OHSAS 18001 จำก สรอ.อีกทั้งได้รับกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 17025 จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรม (ข้อก ำหนดทั่วไปว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบัติกำรทดสอบและห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบ)  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

ปตท. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำก
ปัจจัยภำยในและภำยนอก จึงได้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่องตำมหลักกำรและแนวทำงของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM) ซ่ึงเป็นมำตรฐำนสำกลในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย
ถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และต้องมีควำมเชื่อมโยง
กันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทั่วองค์กร ที่พนักงำนทุกคนต้องถือปฏิบัติ มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee: ERMC) และคณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำมเส่ียง 
(Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC) เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

ปตท. บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรคณะต่ำงๆ และบูรณำกำรกำรบริหำรควำมเส่ียง
ควบคู่ไปกับกำรจัดท ำแผนวิสำหกิจ เพื่อให้แผนบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้ำหมำยและ
กลยุทธ์ขององค์กร ควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ โดยถือ
เป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีกำรระบุไว้อย่ำง
ชัดเจนในค ำบรรยำยหน้ำที่งำนของทุกหน่วยงำน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

ปตท. ได้ศึกษำและน ำเครื่องมือบริหำรควำมเส่ียงในรูปแบบต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ เช่น กำรก ำหนดระดับควำมเส่ียงที่
องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) กำรประเมินและจัดล ำดับปัจจัยควำมเส่ียงโดยใช้แผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map) กำรติดตำมกำร
บริหำรควำมเส่ียงผ่ำนแผนบริหำรควำมเส่ียง (Mitigation Plan) และดัชนีช้ีวัดควำมเส่ียงที่ส ำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) 
รวมถึงกำรน ำเทคนิค Monte Carlo Simulation มำใช้ในกำรบ่งช้ีผลกระทบต่อผลประกอบกำรในรูปแบบมูลค่ำควำมเส่ียง (Value 
at Risk: VaR) นอกจำกนี้ ปตท. ยังได้ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยนอกที่ส ำคัญ รวมถึงควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Emerging Risk) เพื่อให้สำมำรถเตรียมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในเชิงรุกได้ก่อนที่จะกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปตท. ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้แก่พนักงำนทุกคน รวมถึงกำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมใน
กำรบริหำรควำมเส่ียง มุ่งเน้นให้มีกำรจัดสรรทรัพยำกรและให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ  อย่ำงเหมำะสม โดยบูรณำกำรเข้ำกับ
กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญของ ปตท. เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิผล  

ปัจจัยความเสี่ยง 

ปตท. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งจำกภำยในและภำยนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี 
อุตสำหกรรม คู่แข่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดปัจจัยควำมเสี่ยงระดับองค์กร โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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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  
 ประเด็นด้ำน Cyber Security เป็นอีกปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ปตท. มีกำรวำง
ระบบ Cyber Security และบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำน ISO 27001 ด ำเนินกำรปรับปรุงเพื่อปิดช่องโหว่ทั้งในส่วนเทคโนโลยีและ
กระบวนกำร 

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

3.1.2  ความเสี่ยงจากปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงและความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ 

ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของแหล่งผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและสหภำพเมียนมำร์ลดลง  เนื่องจำก 
มีกำรผลิตมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 30 ปี และแหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติหลำยแหล่งเริ่มทยอยเข้ำสู่ระยะ “พ้นช่วงรับประกัน
ปริมำณกำรส่งมอบก๊ำซธรรมชำติ (Post Plateau)” ซ่ึงผู้ผลิตสำมำรถขอลดปริมำณส่งก๊ำซธรรมชำติตำมสัญญำลงได้ จึงมีแนวโน้ม
ที่ผู้ผลิตไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำติได้ตำมควำมสำมำรถเดิมตลอดอำยุสัญญำ อีกทั้งแหล่งก๊ำซธรรมชำติบง กชและ 
แหล่งเอรำวัณซ่ึงมีปริมำณกำรผลิตในปัจจุบันรวมประมำณ 2,085 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน จะส้ินสุดสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกับ ปตท. ในช่วงปี 2565-2566 โดยภำครัฐมีนโยบำยให้ประมูลและเปลี่ยนระบบเป็นแบ่งปันผลผลิต (Production 
Sharing Contract  หรือ PSC) โดยก ำหนดเงื่อนไขในกำรผลิตขั้นต่ ำในปริมำณรวม 1,500 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ตลอดอำยุสัญญำ 
10 ปี ซ่ึงเป็นปริมำณที่ลดลงจำกสัญญำเดิม โดย ปตท.สผ. (ผู้ด ำเนินกำร) ชนะกำรประมูลและได้รับสิทธิในกำรส ำรวจและ  
ผลิตปิโตรเลียมในทั้งสองแหล่ง อย่ำงไรก็ตำมหำกกำรลงนำมในสัญญำ  PSC ระหว่ำงภำครัฐและ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นผู้ชนะกำร
ประมูล รวมถึงระยะเวลำที่ใช้ในกำรส่งมอบแปลงสัมปทำนจำกผู้รับสัมปทำนเดิมให้กับบริษัท ปตท.สผ. ไม่เป็นไปตำมแผน อำจ
ส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติของทั้งสองแหล่ง ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  ลูกค้ำ 
ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งลูกค้ำปิโตรเคมี 

เพื่อรองรับแนวโน้มกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง ปตท. จึงได้จัดหำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ระยะยำวเพิ่มเติม โดย
อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงสถำนีรับ - จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Terminal) แหล่งที่ 2 ที่จังหวัดระยอง และก่อสร้ำงท่อเส้นที่ 5 เพื่อ
รองรับควำมต้องกำร LNG ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีกำรแสวงหำแหล่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งใหม่ กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติส่วนเพิ่ม
จำกอ่ำวไทย และพ้ืนที่ร่วมไทย-มำเลเซีย 
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3.1.3  ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
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 
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. ไม่สำมำรถจัดเตรียมและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ที่เพียงพอและทันเวลำ อำจส่ง 
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวได้  

ด้วยกำรปฏิรูปด้ำนดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีผลต่อกำรหยุดชะงักของกำรด ำเนินธุรกิจในหลำยอุตสำหกรรม ส่งผลให้ ปตท. 
ต้องเตรียมพร้อมให้กับพนักงำน ส ำหรับรองรับควำมเปลี่ยนแปลงด้วยกำรปรับ Core Competency Set เพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์
และทิศทำงขององค์กร ประกอบกัยควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก รวมทั้งกำรประเมินขีดควำมสำมำรถบุคคลำกรในองค์กรควบคู่
กับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรผ่ำน 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ 

1. กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนในส่วนที่เป็น Core Competency ผ่ำนสถำบันพัฒนำผู้น ำและกำรเรียนรู้กลุ่ม 
ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) ซ่ึงเป็นกำรพัฒนำในกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่
พนักงำน อำทิ ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน Technology/Digital Trend กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจในภำพรวมบนควำม
เปลี่ยนแปลง กำรต่อยอดจำกแนวคิดไปสู่กำรท ำธุรกิจ กำรสร้ำงพื้นฐำนในกำรคิดในเชิงนวัตกรรม 
(Innovation) เพื่อให้พนักงำนสำมำรถน ำมำประยุกต์และผลักดันให้พร้อมรับมือและก้ำวสู่กำรเป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่อำจจะเกิดขึ้น 

2. กำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนในส่วนที่เป็น Functional Competency ของแต่ละธุรกิจผ่ำน Functional Academy 
โดยเป็นกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะที่จ ำเป็นในเชิงลึกเฉพำะแต่ละธุรกิจควบคู่กับกำรฝึกปฏิบัติ  

นอกจำกนี้เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ปตท. จัดวำงโครงสร้ำงที่สนับสนุน  
กำรท ำงำน รวมถึงกำรก ำหนดจ ำนวนบุคลำกรรองรับควำมต้องกำรของหน่วยธุรกิจในแต่ละรูปแบบตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้ง
มีกำรบริหำรพนักงำนผ่ำนกลไกกำรบริหำรสำยอำชีพ โดยในแต่ละสำยอำชีพจะมีกำรพิจำรณำก ำหนดแผนก ำลังคน ระบุต ำแหน่ง
งำนส ำคัญ และแผนพัฒนำรำยบุคคล เพื่อพัฒนำบุคลำกรของแต่ละสำยอำชีพให้เกิดควำมช ำนำญทั้งในเชิงลึกเฉพำะด้ำน และ
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พัฒนำภำวะผู้น ำและส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในภำพรวมของกลุ่ม ปตท. เตรียมควำมพร้อมส ำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหำรในอนำคต 
เพื่อให้มั่นใจว่ำ ปตท. จะมีผู้บริหำรและพนักงำนที่มีคุณภำพและเพียงพอในระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

3.1.5  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร 
กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลำยกลุ่ม รวมทั้งต้องเผชิญกับควำมคำดหวังที่

หลำกหลำยและแตกต่ำงกัน ดังนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อำจจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
ขององค์กร ปตท. จึงได้ก ำหนดพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล และมี Aspiration ที่จะเป็นองค์กรซ่ึงมีส่วน
ส ำคัญในกำรสร้ำงกำรเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Growth for All) โดยในปี 2562 ได้ประเมินผล
กำรบริหำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. (Stakeholder Management Score) ในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 6 กลุ่ม พบว่ำผล
ประเมินสูงกว่ำ 80 คะแนนในทุกกลุ่ม ซ่ึงอยู่ในระดับสูงและใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ยังน ำประเด็นควำม
ต้องกำร ควำมคำดหวังจำกกำรส ำรวจและวิจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวมำเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรจัดท ำแผนปรับปรุงควำม
ผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปี 2563 ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งวิเครำะห์ประเด็นส ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม 
(Materiality) ที่จะน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มเติม โดยพิจำรณำจำกทั้งปัจจัยภำยนอกและภำยในองค์กรซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 

ปตท. ยังมีกำรวิเครำะห์แผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำรในอนำคต เพื่อลดผลกระทบด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อำจจะ
เกิดขึ้น โดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม  (Stakeholder Owners)  และหน่วยงำนเจ้ำของ
แผนงำน/โครงกำรลงทุน (Project Owners) ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง อำทิ ประเด็นที่
อำจก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ปตท. บริหำรจัดกำรโดยกำรส่ือสำร ติดตำม วิเครำะห์ 
คำดกำรณ์ประเด็นทั้งส่ือหลัก และส่ือออนไลน์ในทุกช่องทำง โดยในปี 2562 ปตท. มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องด้ำน
พลังงำนโดยควำมร่วมมือกับทั้งภำครัฐและเอกชน นอกจำกนี้ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (ERMC) 
ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง ปตท. ยังได้ผลักดันให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสำกล 
(AA1000 SES) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกิจ (SEPA) ของ สคร. ในปี 2563 เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจว่ำ
กระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ ปตท. จะด ำเนินกำรโดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับองค์กรอย่ำงแท้จริงตำมหลักสำกล  ทั้งนี้ ปตท. ยังมีกลไกบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
หน่วยงำนผู้รับแจ้งเรื่องจะประสำนงำนกับหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ในกำรแก้ไขและติดตำมด ำเนินกำร รวมทั้งรำยงำนสรุปควำม
คืบหน้ำกำรแก้ไขข้อร้องเรียน และตอบกลับผู้ร้องเรียนเป็นระยะ จนกว่ำกำรแก้ไขจะเสร็จส้ิน  

ในส่วนของกำรด ำเนินงำนด้ำนช่ือเสียงและภำพลักษณ์องค์กร ปี 2562 กำรพัฒนำทิศทำงและแผนกำรส่ือสำรกลยุทธ์
ของ ปตท. มีเป้ำหมำยให้เป็นองค์กรที่คนไทยภำคภูมิใจ (Thai Pride Brand) ประกอบกับ ในปี 2562 ปตท. ก่อตั้งบริษัทครบรอบ 
40 ปี กลยุทธกำรส่ือสำรจึงเป็นกำรถ่ำยทอดบทบำทและภำระหน้ำที่ของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดระยะเวลำ 
40 ปีผ่ำนมำ อำทิโครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้ำนไร่ ของ ปตท ที่เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2540 ตลอดมำจนถึง
ปัจจุบันที่ให้คนไทยรักษำและตระหนักถึงควำมส ำคัญของต้นไม้ และร่วมสร้ำงพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองในโครงกำร “ปลูกเพื่อ
เปลี่ยน” ซ่ึงผลกำรประเมินด้ำนช่ือเสียงและภำพลักษณ์องค์กร พบว่ำ คนไทยทัศนคติเชิงบวกต่อ ปตท. คิดเป็น 4.5 คะแนนจำก
คะแนนรวม 5 คะแนน 
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ปตท. มีกำรก ำหนดค่ำนิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (SPIRIT : Synergy สร้ำงพลังร่วม, Performance Excellence ร่วมมุ่ง 
สู่ควำมเป็นเลิศ, Innovation ร่วมสร้ำงนวัตกรรม, Responsibility for Society  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม, Integrity & Ethics ร่วม
สร้ำงควำมดี , Trust & respect ร่วมสร้ำงควำมเช่ือมั่น)  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 ความเสี่ยงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส าคัญ 
อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แปรผันไปในทิศทำงเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวม Gross Domestic 

Product (GDP) ของประเทศและของโลก ดังนั้นหำกมีปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำร 
ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อำทิ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ โรคระบำด สงครำมทำงกำรค้ำ จะส่งผลโดยตรงต่อปริมำณ 
กำรขำยผลิตภัณฑ์และผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกจำกนี้กำรเพิ่มขึ้นก ำลังกำรผลิต (อุปทำน) ของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ที่ส่งผลสืบเนื่องไปยังรำคำวัตถุดิบและรำคำจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท 
น้ ำมันดิบ น้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี พลังงำนทำงเลือก ตลอดจนส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ต่อต้นทุนวัตถุดิบ (Spread) 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่มีควำมผันผวนสูง อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
ในอนำคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. อย่ำงไรก็ดี เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนดังกล่ำว ปตท. ได้ก ำหนด 
กำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำเพื่อรองรับผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดท ำ 
แผนธุรกิจเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ที่หลำกหลำย  (Scenario Planning)  ในสถำนกำรณ์ระดับรำคำน้ ำมันต่ำงๆ รองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้อย่ำงทันท่วงที  อีกทั้งมีกำรตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงรำคำ 
(Price Strategy and Risk Management) ภำยใต้โครงกำร Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management (PRISM) 
ท ำหน้ำที่วิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวรำคำน้ ำมันในตลำดโลกและด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำ  (Hedging) 
ร่วมกันภำยในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบันกลุ่ม ปตท. ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนรำคำ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยใช้ตรำสำรอนุพันธ์(Derivatives) เป็นเครื่องมือ ซ่ึงจะมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน 
รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมกับช่วงเวลำและวัตถุประสงค์  
 ในธุรกรรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศยังมีกำรจัดวำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร  
ควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำรก ำหนดวงเงินมูลค่ำควำมเส่ียง (Value at Risk – 
VaR) ในกำรท ำธุรกรรมกำรค้ำ และให้มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเส่ียงเสนอต่อผู้บริหำรและหน่วยงำนเกี่ยวข้องอย่ำง
สม่ ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและติดตำมมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีควำมเสี่ยงด้ำนรำคำสูงเกินกว่ำระดับที่เหมำะสม 

3.2.2 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ควำมซับซ้อนของบทบัญญัติทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เป็นต้น รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำย กฎหมำย ของทำงภำครัฐ เช่น 
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ กฎหมำยว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) กฎหมำยกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ตลอดจนปัญหำกำรตีควำมที่ไม่ชัดเจนและควำมเข้ำใจวิธีปฏิบัติที่คลำดเคลื่อนไป 
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ท ำให้ต้องมีควำมรับผิดตำมกฎหมำย และกระทบต่อภำพลักษณ์ช่ือเสียงของ ปตท.  
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 เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปด้วยควำมถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมำย ปตท. ได้มีกำรประกำศใช้ “นโยบำย
กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Compliance Policy)” และ 
“แนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ของบริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) (Compliance Framework)” เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนยึดมั่นเป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดย ปตท. 
มีกระบวนกำรรองรับควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยล่วงหน้ำผ่ำนกำรติดตำมกำรออกร่ำงกฎหมำยและกฎเกณฑ์ใหม่ต่ำง ๆ  เพื่อวิเครำะห์
ประเด็นและชี้แจงข้อขัดข้องหรือปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ของ ปตท. และเตรียมข้อหำรือต่อควำมไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ เพื่อให้
กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. สอดคล้องกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนำคต และยังมีกระบวนกำรก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ โดยฝ่ำยก ำกับกฎหมำยและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ร่วมกับ
หน่วยงำนพันธมิตรที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกฎหมำยเฉพำะด้ำน (2nd Line of Defense Alliances)  อีกทั้ง ปตท. ยังได้บูรณำกำร
ระบบงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กรตำมแนวทำง GRC (Governance Risk and Compliance) เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มี
กำรก ำกับดูแลที่ดี มีธรรมำภิบำลและกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ พิจำรณำควำมเส่ียงอย่ำงรอบด้ำน และด ำเนินกำรอย่ำง
สอดคล้องกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ เพื่อลดควำมเส่ียงของกำรปฏิบัติงำนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบำย กฎหมำย ข้อบังคับ 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรจัดกำร กำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร (GRCMC) และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance 
Committee) ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังผลักดันกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way 
of Conduct) ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีมำตรฐำนและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงกำร
ก ำกับดูแลด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบด้วย 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการด าเนินธุรกิจ 
  ปตท. มีกำรด ำเนินงำนในหลำยพ้ืนที่ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ มีโอกำสได้รับผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักของกำร
ผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงอำจเกิดจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน อุปกรณ์เครื่องจักรขัดข้อง ภัยธรรมชำติ ภัย
จำกควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย และภัยอันตรำยอื่นๆ ที่ยำกต่อกำรคำดกำรณ์ได้ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดผลกระทบที่
รุนแรง และอำจท ำให้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของ ปตท. ได้รับควำมเสียหำย ดังนั้นปตท. จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยกระบวนกำรผลิต (Process Safety Management: PSM) ด้วยกำรมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรและควบคุมควำมเส่ียงด้ำน
ปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีตำมหลักวิศวกรรมและมำตรฐำนสำกลที่ทันสมัย ตลอดจนเครื่องมือและระบบ
กำรจัดกำรที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและกำรจัดกำรภำยหลังเกิดเหตุ เช่น กำร
จัดกำรสภำพแวดล้อมตำม “แนวทำงกำรฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมกรณีเกิดกำรรั่วไหลของน้ ำมันลงสู่ส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Oil Spill Remediation Guideline)” เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพได้รับกำรฟื้นฟูให้กลับสู่สมดุลโดยเร็ว ส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจยังคงด ำเนินกำรได้หำกเกิดเหตุขึน้ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรลด
โอกำสและผลกระทบของภัยคุกคำมดังกล่ำว ปตท. มี “มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท.” และ “มำตรฐำนระบบกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Business Continuity 
Management System Standard: BCMS)” ให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงำนสนับสนุน ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำและเช่ือมโยงระบบร่วมกัน ปตท. ไม่เพียงปกป้องกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำภำยในพื้นที่ปฏิบัติกำรเท่ำนั้น แต่ยังปกป้องกำร
ด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดกำรหยุดชะงัก และเป็นกำรปกป้องกิจกรรมที่สร้ำงมูลค่ำตลอดสำยโซ่ทำงธุรกิจของ ปตท. 
ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ปตท. ต้องด ำเนินกำรทบทวน ปรับปรุง พัฒนำระบบ BCM ให้เช่ือมโยงกัน
ระหว่ำงหน่วยธุรกิจ และด ำเนินกำรซ้อมแผน เช่น แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ แผนกำรจัดเตรียมทรัพยำกรบุคคล 
(กระบวนกำรติดตำมบุคลำกรหลัก) แผนกำรจัดเตรียมสถำนที่ปฏิบัติงำนส ำรอง แผนกำรจัดเตรียมระบบสำรสนเทศ เป็นต้น เพื่อ
รักษำกำรรับรอง BCMs ของ ปตท. ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 22301 อีกด้วย 
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  ปตท. ได้มีกำรซ้ือประกันภัยคุ้มครองควำมเส่ียงทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดตำมแนวปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทชั้นน ำในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และได้ท ำประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดด ำเนนิกำร 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. ได้ 

3.2.4  ความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 ประเด็นด้ำนภัยคุกคำมและควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ (Cyber Security) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบ

หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรขโมยข้อมูลส ำคัญ กำรโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์เรียกค่ำไถ่ ไปจนถึงกำรเจำะระบบเพื่อ
เข้ำควบคุมระบบสำธำรณูปโภค ปตท. ตระหนักถึงอันตรำยของภัยดังกล่ำว เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกำรเชิงป้องกันและ
ลดผลกระทบเพื่อควบคุมควำมเส่ียงที่อำจเป็นเป้ำหมำยในกำรถูกโจมตี  ซ่ึงจะกระทบควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ 
ควำมเช่ือมั่นและภำพลักษณ์ขององค์กรในสำยตำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท. ได้น ำกรอบกำรด ำเนินงำนของ ISO/IEC 27001 
เรื่องระบบกำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนควำมปลอดภัยในโลก  
ไซเบอร์ โดยมีกำรด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญ เช่น กำรตรวจสอบระบบและประเมินหำควำมเส่ียงที่เกิดจำกช่องโหว่ของระบบ
สำรสนเทศ กำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเป็น Line of defend ทั้ง Intrusion Prevention System (IPS) Antivirus และใช้ AI ใน 
กำรตรวจสอบและติดตำมภัยคุกคำม ควบคู่ไปกับกำรให้ควำมรู้ที่ถูกต้องแก่พนักงำน  อีกทั้งปตท. ยังมีระบบ BCM รองรับใน
กรณีที่เกิดภัยคุกคำมขึ้นกับระบบสำรสนเทศของ ปตท. และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อำจกระทบต่อธุรกิจ ปตท. มีกำรประสำนงำน
องค์กรเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อควบคุมสถำนกำรณ์และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

3.3   ความเสี่ยงทางการเงิน  

3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท 
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อรำยได้ส่วนใหญ่

ของ ปตท. เนื่องจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอ้ำงอิงตำมรำคำตลำดโลก ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็น
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท ำให้รำยได้ของ ปตท. ผันผวนตำมค่ำเงินบำท อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเงิน
บำทจะส่งผลกระทบต่อก ำไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจำกก ำไรส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกก ำหนดเป็นเงินบำทไว้
ที่ค่ำคงที่ โดยมีต้นทุนขำยที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอ้ำงอิงกับรำคำตลำดโลกเช่นเดียวกับรำคำขำย 

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) รวมทั้งบริหำรเงินในบญัชีเงินฝำกที่เปน็สกลุ
ต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward) เพื่อเตรียมกำรช ำระหนี้เงินกู้สกุล
ต่ำงๆ และธุรกรรมกำรค้ำ เช่น ค่ำก๊ำซธรรมชำติและน้ ำมันดิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และกำรส่งออกผลิตภัณฑ์อย่ำงเหมำะสม 
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นอกจำกนี้ ปตท. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยกำรเงิน (Finance Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรกำรเงินของ ปตท. และ
กลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันโดยรวมถึงข้อก ำหนดในเรื่องกำรจัดให้มีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ 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 หรือฐำนะกำรเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ ผู้ถือหุ้นรวมถึง ปตท. 
จึงยังต้องให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในช่วงกำรก่อสร้ำงโครงกำร (Cost Overrun Support) เพื่อให้บริษัทดังกล่ำวสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมกลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภำพรวม นอกจำกนี้ในบำงกรณีบริษัทอำจประสบปญัหำ
ขำดสภำพคล่องในช่วงด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ซ่ึงอำจเกิดจำกเหตุสุดวิสัย หรืออยู่ในวัฏจักรขำลงของธุรกิจ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องรบั
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกผู้ถือหุ้น โดยกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในแต่ละกรณีอำจเป็นไปในรูปแบบของ สัญญำ
ข้อตกลงกำรให้กำรสนับสนุนจำกผู้ถือหุ้น (Sponsor Support Agreement) และ/หรือ หนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) และ/หรือ
ทุน (Equity) และ/หรือ กำรขยำยวงเงินสินเช่ือทำงกำรค้ำ (Trade Credit) และ/หรือ กำรให้เงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) 
และ/หรือ ในรูปแบบอื่นๆ 

ปตท. จะพิจำรณำให้ควำมสนับสนุนทำงกำรเงนิในรูปของเงนิกู้ เงินทุน และ/หรือสินเช่ือทำงกำรค้ำในกรณีที่จ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว ซ่ึง ปตท. มีควำมเชื่อว่ำนโยบำยและกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะสำมำรถสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้  

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. จะไม่เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุน หรือเพิ่ม
สัดส่วนกำรลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 50 หรือเข้ำควบคมุกำรบริหำรบริษัทในกลุ่มนี้ หำก ปตท. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็น
ประโยชน์มำกกว่ำ กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้ำควบคุมกำรบริหำรบริษัทในกลุ่มนี้ ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีไทยก ำหนดให้ ปตท. 
จะต้องมีกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทในกลุ่มนี้เข้ำกับงบกำรเงินของ ปตท. ตั้งแต่วันที่มีอ ำนำจในกำรควบคุมด้วย ซ่ึง  
กำรรวมงบกำรเงินนี้อำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินรวมของ ปตท. 

3.3.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน 
ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจโรงแยก

ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นกำรลงทุนล่วงหน้ำ ในทำงปฏิบัติถึงแม้ ปตท. จะมีกำร
ติดตำมและบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด แต่กำรใช้เงินทุนดังกล่ำวยังอำจคลำดเคลื่อนไปจำกแผนที่วำงไว้ 

 กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงมั่นคงในระยะยำวและกำร เป็นบริษัทที่มีกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ท ำให้ ปตท. มีแผนลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจอย่ำงระมัดระวังโดยค ำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรจัด
โครงสร้ำงเงินทุนที่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญต่ำงๆ ให้อยู่ระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจำกกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินทุนอย่ำงต่อเนื่อง ปตท. จึงมี  
ควำมเชื่อว่ำจะสำมำรถจัดหำเงินทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจในอนำคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินที่เหมำะสม 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 
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  4.   ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินหลัก  

สินทรัพย์ที่ ปตท. ใช้ในกำรประกอบธุรกิจหลักได้แก่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค่ำควำม
นิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ โดย รำคำตำมบัญชี ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 มี
มูลค่ำสุทธดิังนี้ 

           
                          หน่วย:ล้ำนบำท 

 
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทนุ 

ที่ดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรงุอำคำร 

เครื่องจักร
และอุปกรณ ์

สินทรัพย์เพือ่
กำรส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์
เหมือง 

สินทรัพย์
อื่นๆ 

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง 

ค่ำควำม
นิยม 

สินทรัพย์
ไม่มีตวัตน 

สินทรัพย์ที่
เกิดจำกกำร
ส ำรวจและ
ประเมินค่ำ 

รวม 

มูลค่ำสุทธิ 7,987 47,729 134,765 625,914 317,694 11,375 10,172 147,330 111,933 79,968 80,268 1,575,135 
ภำระผูกพัน ไม่ม ี 1,265 19,677 56,512 ไม่ม ี ไม่ม ี 1,529 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 78,983 

 
นอกจำกสินทรัพย์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังรวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย

ของ ปตท. ประกอบด้วยปริมำณส ำรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีปริมำณส ำรองพิสูจน์
แล้วรวมทุกโครงกำร (Total Proved Reserves) ซ่ึงจะมีกำรตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี โดยนักธรณีวิทยำและวิศวกรแหล่ง
ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มำตรฐำน  คิดเป็นปริมำณน้ ำมันดิบ คอนเดนเสทและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 310 
ล้ำนบำร์เรล และเป็นก๊ำซธรรมชำติ 5,097 พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 1,140  ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
ปริมาณส ารองน  ามนัดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แล้ว/1 

 น้ ำมันดิบและคอนเดนเสท/2  ก๊ำซธรรมชำติ  ปริมำณเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ 
 (ล้ำนบำร์เรล)  (พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต)  (ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ) 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
ปริมำณส ำรองท่ีพิสูจน์แล้ว            
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 99 57 156  1,824 1,225 3,049  398 233 631 
1)  ปรับปรุงจำกกำรประมำณกำรก่อนหน้ำ 19 5 24  108 51 159  36 14 50 
2)  กำรใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 5 0 5  57 13 70  14 2 16 
3)  กำรเจำะหลุมพัฒนำเพิ่มเติมและ  กำรค้นพบ

ใหม่ 14 1 15  368 3 371  72 1 73 

4)  กำรซื้อ/ขำยปริมำณส ำรองท่ีมีอยู่ 6 (8) (2)  249 - 249  47 (9) 38 
5)  กำรผลิต (27) (7) (34)  (425) (187) (612)  (97) (34) (131) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 116 48 164  2,181 1,105 3,286  470 207 677 
ปริมำณส ำรองท่ีพิสูจน์แล้ว            
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 116 48 164  2,181 1,105 3,286  470 207 677 
1)  ปรับปรุงจำกกำรประมำณกำรก่อนหน้ำ 13 (1) 12  160 (53) 107  41 (4) 37 
2)  กำรใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 1 0 1  1 1 2  2 1 3 
3)  กำรเจำะหลุมพัฒนำเพิ่มเติมและ  กำรค้นพบ

ใหม่ 2 45 47  21 954 975  5 207 212 

4)  กำรซื้อ/ขำยปริมำณส ำรองท่ีมีอยู่ 21 106 127  816 582 1,398  153 206 359 
5)  กำรผลิต (30) (11) (41)  (475) (212) (687)  (107) (43) (150) 
ปริมำณส ำรองท่ีพิสูจน์แล้วจำกกำรลงทุนในกำร
ร่วมค้ำ/3  0 - 0  16 - 16  2 - 2 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 123 187 310  2,720 2,377 5,097  566 574 1,140 
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1/ ปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมำณส ำรองพิสูจน์แล้วสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ำของแหล่งปิโตรเลียม  
2/ รวมถึงก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงต้ม (LPG) 
3/ รวมสัดส่วนของปริมำณส ำรองจำกโครงกำรร่วมทุนอพิโก 

 
สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   

ปตท.  มีสัญญำเช่ำทรัพย์สินระยะยำวที่ส ำคัญ คือ สัญญำให้ใช้ที่รำชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงกำรคลังในกำรด ำเนิน
กิจกำรของ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ระหว่ำง กระทรวงกำรคลัง กับ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ฉบับลงวันที่ 3 มิถุนำยน 
2551 โดยทรัพย์สินตำมสัญญำเป็นทรัพย์สินที่ ปตท. แบ่งแยกให้แก่กระทรวงกำรคลังตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด 
ได้แก่ ที่ดิน สิทธิกำรใช้ที่ดิน ท่อและอุปกรณ์เครื่องมือที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ โดยสินทรัพย์ตำมสัญญำ
ดังกล่ำวบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ส ำหรับสัญญำให้ใช้ที่รำชพัสดุดังกล่ำว มีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2580 และเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว กระทรวงกำรคลังให้ค ำมั่นว่ำจะให้ ปตท. 
ใช้ที่รำชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงกำรคลังต่อไปได้อีกมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี  ส ำหรับกำรช ำระค่ำตอบแทนกำรใช้ที่รำชพัสดุ
ตำมสัญญำนี้  ก ำหนดให้ช ำระเป็นรำยปี ในอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ที่ค ำนวณจำกส่วนแบ่งรำยได้ (Revenue Sharing) ของ
ค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง (รำยได้ค่ำผ่ำนท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน ซ่ึงรำยได้ค่ำผ่ำนท่อตำมสัญญำนี้ หมำยถึง รำยได้ค่ำบริกำร
ส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อก๊ำซบนฝั่ง (พื้นที่ 3)  ซ่ึงรวมค่ำบริกำรส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Charge) และค่ำบริหำรส่วน
ของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำก๊ำซธรรมชำติและอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติใน
ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 หรือที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในภำย
หน้ำ โดยเป็นกำรค ำนวณค่ำตอบแทนในระบบขั้นบันได (Sliding Scale) มีรำยละเอียดดังนี้ 

                                                                                       หน่วย : ล้ำนบำท 

รายได ้
อัตราค่าตอบแทนคิดเป็นรอ้ยละของรายได ้

ค่าค่าตอบแทนตอ่ป ี
ขั นต่ า ส่วนเพิ่ม 

0 – 3,600 5%  = ค่ำตอบแทนขั้นต่ ำ 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = ค่ำตอบแทนขั้นสูง 550 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

นโยบำยกำรลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่ำงๆ ทั้งในส่วนของกำรลงทุนใหม่ กำรขยำยหรือเพิ่มก ำลังกำรผลิตเดิม กำรเข้ำ
ซ้ือหุ้นหรือซ้ือกิจกำรนัน้ ปตท. พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ประกอบดังนี้ แนวโน้มกำรขยำยตัวของธุรกิจ กำรลงทุนที่สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและใหค้วำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับบริษทั โดยกำรลงทุนนัน้อำจจะเป็นกำร
ลงทุนโดย ปตท. หรือผ่ำนบริษทัในเครือ ปตท. ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและศักยภำพของแต่ละบริษัทนัน้ๆ เป็นส ำคัญ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ ปตท. เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่ส้ินสุดและเป็นคดีที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญ และเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562  
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)) มีก ำหนดระยะเวลำ 
15 ปี ครบก ำหนดในวันที่ 31 มกรำคม 2555 โดยที่สัญญำมีลักษณะแบบ Back-to-Back  เมื่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำร
กลั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้แจ้งไม่ต่ออำยุสัญญำกับ ปตท.  ปตท. จึงแจ้งไม่ต่ออำยุสัญญำกับ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด 
(มหำชน) แต่บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) เห็นว่ำสัญญำดังกล่ำวไม่มีก ำหนดระยะเวลำส้ินสุด จึงได้ยื่นข้อพิพำท
ต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร และฟ้องคดีต่อศำลแพ่ง เรียกร้องให้ ปตท. และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด 
(มหำชน) ปฏิบัติตำมสัญญำโดยด ำเนินกำรขำยกำกคอนเดนเสทให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด (มหำชน) ต่อไปอีก 
หรือหำกไม่ปฏิบัติตำมสัญญำก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ได้ยื่นค ำคัดค้ำนต่อสู้คดีต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
และยื่นค ำให้กำรต่อศำลแพ่งแล้ว โดยศำลแพ่งได้มีค ำส่ังจ ำหน่ำยคดีช่ัวครำวเพื่อรอฟังค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ต่อมำ
คณะอนุญำโตตุลำกำรได้มีค ำ ช้ีขำดให้  ปตท . ช ำระค่ ำเสียหำยบำงส่วน  แต่ เนื่ องจำก ปตท . เห็น ว่ำ ค ำช้ีขำดของ 
คณะอนุญำโตตุลำกำรดังกล่ำวอำจมีควำมคลำดเคลื่อนในขอ้เทจ็จริงและข้อกฎหมำย ปตท.โดยพนักงำนอัยกำร จึงได้ยื่นค ำร้องต่อ
ศำลแพ่งขอให้เพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร ต่อมำในวันที่ 16 ธันวำคม 2559 บริษัท ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกัด 
(มหำชน) ได้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งขอให้บังคับตำมค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร และ ปตท. โดยพนักงำนอัยกำรได้ยื่น 
ค ำร้องคัดค้ำนต่อศำลแพ่งแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2562 ศำลแพ่งมีค ำพิพำกษำให้บังคับตำมค ำช้ีขำด และวันที่ 13 มีนำคม 2563 
ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลแพ่งต่อศำลฎีกำ คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

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 กำรใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่ำวนอกจำกไม่ถูกต้องตำมสัญญำแล้วยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยังหำข้อยุติไม่ได้ 
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 ำ ส่ังให้บังคับตำม 
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ค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร โดยปรับลดจ ำนวนเงินลงบำงส่วน แต่อย่ำงไรก็ดี ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำส่ังของศำลแพ่งต่อ
ศำลฎีกำ เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562 ศำลฎีกำมีค ำส่ังไม่รับอุทธรณ์ของ ปตท. ไว้พิจำรณำ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ำยเงิน
ตำมค ำพิพำกษำของศำลแพ่ง และเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2563 ปตท. ได้วำงเงินช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำ เป็นเงินประมำณ 4,543.5 
ล้ำนบำท ต่อศำลแพ่งแล้ว 

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 ยังมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยังหำข้อยุติไม่ได้  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 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 
2562 เจ้ำพนักงำนพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท นำแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จ ำกัด ได้ยื่นค ำร้องขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรต่อศำลแพ่ง และ ปตท. ได้ยื่นค ำร้องคัดค้ำนแล้ว คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลแพ่ง 

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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 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2562 บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ได้แถลงข้อเท็จจริงต่อศำลปกครองกลำงว่ำ เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2562 
ศำลคดีกฎหมำยบริษัทแห่งชำติ (The National Company Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีค ำส่ังให้บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด
เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำร และมีค ำส่ังแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลกิจกำรของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด (Resolution Professional) ตำม
กฎหมำยประเทศอินเดียแล้ว ปตท. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่ำว พบว่ำ เป็นควำมจริง ต่อมำเมื่ อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 
ปตท. จึงได้ยื่นค ำขอรับช ำระหนี้ต่อเจ้ำหน้ำที่ดูแลกิจกำรของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ณ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวพิจำรณำค ำขอรับช ำระหนี้ของ ปตท. ส ำหรับคดีของศำลปกครองกลำง อยู่ระหว่ำงศำลพิจำรณำก ำหนดแนวทำง
ด ำเนินคดีต่อไป 

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 2562) 

ทุนที่ออกและช ำระเต็มมูลค่ำ  :      28,562,996,250 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) 
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 
ฝ่ำยส่ือสำรและภำพลักษณ์องค์กร : โทรศัพท์   0-2537-2150-1  
 โทรสำร    0-2537-2171 

อีเมล์  pttcorporatecommu@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 
  โทรสำร    0-2537-3883, 0-2537-3887        

อีเมล์  corporatesecretary@pttplc.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์    : บริษทั ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
  93 ช้ัน 14 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศัพท์ 0-2009-9999  
ผู้สอบบัญชี : ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ   ถนนพระรำมที่ 6 เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท์  0-2271-8000 โทรสำร 0-2618-3948  
นำยทะเบียนหุ้นกู้สกุลบำท : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)   
  บริกำรทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ปฏบิัติกำรธุรกรรมกำรเงินและหลักทรัพย์ 

ช้ัน 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อำคำรจี ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9  
9 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0-2128-2323-9 โทรสำร 0-2128-4625 

mailto:ir@pttplc.com
mailto:corporatesecretary@pttplc.com
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สถำบันกำรเงินทีต่ิดต่อประจ ำ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
 333 ถนนสีลม แขวงสีลม  

เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บรูณะ 
 เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
 9 ถนนรัชดำภิเษก  
 เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 
 
ที่ปรึกษำกฎหมำยส ำหรับ : บริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพำรท์เนอร์ส จ ำกัด 
กำรออกและเสนอขำยหุ้นกู ้ : 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ ทำวเวอร์ ช้ัน 22 ถนนเพลินจติ 
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท์ 02-264-8000 โทรสำร 02-657-2222 
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ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7.1 หลักทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยเป็นทุนที่ออกและช ำระแล้ว 28,562,996,250 บำท เป็นหุ้นสำมัญ 28,562,996,250 หุ้น  

7.1.2 พันธบตัรและหุ้นกู ้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  ปตท. มีเงินกู้ยืมในประเทศในรูปพันธบัตรที่ค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง จ ำนวน 1,000 
ล้ำนบำท และในรูปหุ้นกู้ กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน จ ำนวน 83,702  ล้ำนบำท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ในประเทศ ทั งสิ น 
84,702 ล้ำนบำท และมีเงินกู้ยืมต่ำงประเทศในรูปหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ กระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน จ ำนวนเทียบเท่ำ 
8,807 ล้ำนบำท โดยรำยละเอียดส ำคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สำมำรถสรุปได้ดังนี  

พันธบตัรและหุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตรค  ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

1,000 

 

ปี 2563 

 

ไม่ม ี
 

หุ้นกูก้ระทรวงกำรคลังไม่ค  ำประกัน    

- หุ้นกู้ในประเทศ  /1 83,702 ปี 2563-2653 ไม่มี 

- หุ้นกู้ต่ำงประเทศ /2  /3  8,807 ปี 2578-2585 ไม่มี 

รวม 92,509   

รวมพันธบัตรและหุน้กู ้ 93,509   
/1 Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภำยในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยำวท่ีระดับ “AAA (tha)”  
/2 Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่ำงประเทศของ ปตท. ท่ีระดับ “Baa1”  
/3 S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่ำงประเทศของ ปตท. ท่ีระดับ “BBB+”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลกัประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)     

หุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 6 ปี 11 เดือน 19 วันก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
PTTC21NA 10,000/1 ร้อยละ 4.00 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 6 ปี 11 เดือน ก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 
PTTC21NB 4,200 ร้อยละ 3.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 6 ปี 27 วัน ก ำหนดไถ่ถอนปี 2564  
PTTC222A 4,000/2 ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 12 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2565 

PTTC239A 10,000/3 
ร้อยละ 6.58 จ่ำยดอกเบี ยครั งเดียวใน                  
วันครบก ำหนดไถ่ถอน 

อำยุ 10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2566 

PTTC243A 14,967/4 ปีที่ 1 – 5 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 6 – 8 รอ้ยละ 6.20       
ปีที่ 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567  (ผู้ถือหุ้นกู้
สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนดได้ ณ สิ นปีที่ 8) 

PTTC247A 9,387/5 ปีที่ 1 – 5 ร้อยละ 4.25  ปีที่ 6 – 10 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 11 – 15 ร้อยละ 5.75  จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี

อำยุ 15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567  (ผู้ถือหุ้นกู้
สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนดได้ ณ สิ นปีที่ 10) 

PTTC10DA 4,000/6 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี

อำยุ  100 ปี  ก ำหนดไถ่ถอนปี  2653 (ผู้ถือหุ้ นกู้
สำมำรถไถ่ถอนก่อนก ำหนดได้ ณ สิ นปีที่ 50 และ 
75 และกรณีอื่นที่ระบุในข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและ
หน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้) 

รวม 83,702   
 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)  
 

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ / ก าหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2005 1,585 ร้อยละ 5.875 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึ่งป ี อำยุ 30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2578 
USD Bond ปี 2012 7,222 ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบี ยทุกครึง่ป ี อำยุ 30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2585 

รวม 8,807   
 
/1  ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ยคงท่ีเป็นอัตรำดอกเบี ยลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

ของเงินต้นสกุลบำท ซึ่งจะสิ นสุดสัญญำในวันท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564  
/2   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ยคงท่ีเป็นอัตรำดอกเบี ยลอยตัว (Cross Currency Swap) จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จ ำนวน 

120.55 ล้ำนเหรียญสหรัฐท่ีอัตรำดอกเบี ยลอยตัว LIBOR บวกอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะสิ นสุดอำยุสัญญำในวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565 
/3 ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ยคงท่ีเป็นอัตรำดอกเบี ยคงท่ีท่ีต่ ำลง                  ซึ่งจะสิ นสุดอำยุสัญญำ

ในวันท่ี 13 กันยำยน 2566 
/4   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ยคงท่ีเป็นอัตรำดอกเบี ยลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

ของเงินต้นสกุลบำท ซึ่งจะสิ นสุดอำยุสัญญำในวันท่ี 6 มีนำคม 2567  
/5   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จ ำนวน 6,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ยคงท่ีเป็นอัตรำดอกเบี ยลอยตัวท่ีอ้ำงอิงอัตรำดอกเบี ยสกุลเหรียญสหรัฐ

ระยะยำว ซึ่งจะสิ นสุดอำยุสัญญำในวันท่ี 15 สิงหำคม 2567 
/6   ปตท.ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย (Interest Rate Swap) จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ยคงท่ีเป็นอัตรำดอกเบี ยคงท่ีท่ีต่ ำลง จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะสิ นสุด

อำยุสัญญำในวันท่ี 2 ธันวำคม 2570 และจำกอัตรำดอกเบี ยคงท่ีเป็นอัตรำดอกเบี ยลอยตัว THBFIX บวกอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี จ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะสิ นสุดอำยุสัญญำใน
วันท่ี 2 มิถุนำยน 2571  
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7.1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ท าการซื้อหุน้สามัญของ ปตท. 
 กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้นสำมัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ผู้บริหำร พนักงำน 
ปตท. และพนักงำนบรษิทัในเครอื ปตท. ที่มำปฏิบตัิงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จ ำนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 
รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จ ำนวน 40,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2548 และใช้สิทธิครั งสุดท้ำย วันที่ 31 สิงหำคม 2553 และรุ่นที ่
2 (PTT-W2) จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2549 และใช้สิทธิครั งสุดท้ำย วันที่ 28 กันยำยน 2554 ได้ด ำเนนิกำรเสร็จสิ น
แล้ว และยังไม่มีกำรขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม ่

 
ตั๋วแลกเงนิระยะส้ัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทัไม่มียอดคงค้ำงตั๋วแลกเงินระยะสั น 

ผู้ถือหุ้น   

 ปตท. มีโครงสร้ำงผู้ถือหุน้ตำมขอ้มูล ณ วันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปนัผลระหว่ำงกำลปี 2562 
(วันที่ 11 ตุลำคม 2562)  ดังนี  

 
รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 28,562.9 28,562.9 - 
ทุนช าระแล้ว     (ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562) 
   - 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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ทั งนี  รำยช่ือผู้ถือหุน้ใหญ่ 11 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี   (ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2562)  
 

ล าดับที ่ รายช่ือ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 
1.  กระทรวงกำรคลัง  14,598,855,750 51.111 
2.  บริษทั ไทยเอ็นวดีีอำร์ จ ำกัด  1,753,600,996 6.139 
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.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 571,786,270 2.002 
6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 427,539,774 1.497 
7.  ส ำนักงำนประกันสังคม 379,125,700 1.327 
8.  GIC PRIVATE LIMITED 255,514,200 0.895 
9.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 230,588,552 0.807 

10.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 222,130,500 0.778 
11.  สหกรณ์ออมทรัพย์กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จ ำกัด 152,629,500 0.534 

 ยอดรวม 22,065,562,242 77.252 

หมำยเหตุ  : 1.    ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5 และ 10 มีชื่อเป็น บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) แล้ว ไม่สำมำรถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่รำยเดียวที่เป็นตัวแทนภำครัฐ ที่มีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำร ปตท. โดยเสนอผู้แทน
มำเป็นกรรมกำรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั ง ส่วนผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 5 และ 10 ไม่ได้มีพฤติกำรณ์มี
อิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมำเป็นกรรมกำรของ ปตท. เป็นต้น 

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

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทที่กฎหมำย
และบริษัทได้ก ำหนดไว้ โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะ
ขึ นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปีแล้วจะต้องน ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมี
อ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  
ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั นๆ หำกกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั งส ำรองตำมกฎหมำย
แล้ว  บริษัทย่อยนั นๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีไป   
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

  หำกไม่มีควำมจ ำเป็นอันใด คณะกรรมกำร ปตท.สผ. มีนโยบำยที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมกำร ปตท.สผ.อำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมควำมเหมำะสม และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ต่อไป ส่วนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. นั น จะค ำนึงถึงกระแสเงินสด แผนกำรลงทุนในอนำคตและ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆรวมถึงกฎหมำยและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล  
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ส่วนที่ 2(8)  หน้ำที ่1 

8.1  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ปตท. โดย
แบ่งเป็นคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องจ ำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรสรรหำ  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำม   
เส่ียงองค์กร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ บริหำรจัดกำร ผ่ำน
คณะกรรมกำรจัดกำรซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 24 คณะ  
 

 
 ปี 2562 ปตท. มีกำรจัดตั้งโครงสร้ำงสำยงำน “พัฒนำนวัตกรรมและดิจิทัล” หรือ “Innovation and Digital Development” 
ภำยใต้รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่นวัตกรรมและดิจิทลั โดยรับผิดชอบก ำกับกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจทำงด้ำนเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท.ในกำรพัฒนำเป็นธุรกิจใหม่ (New Business) โดยด ำเนินกำรศึกษำแนวควำมคิด (Idea) แนวโน้ม
ทิศทำงของเทคโนโลยีและกำรด ำเนินธุรกิจ (Technology & Business Trend) นวัตกรรม น ำมำพัฒนำ Platform สร้ำงต้นแบบ 
(Prototype) ทดสอบตลำด ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รูปแบบกำร Scale-up สู่ Commercial และพัฒนำให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ (New S-
Curve) ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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ส่วนที่ 2(8)  หน้ำที ่2 

8.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
 ตำมข้อบังคับบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรดังนี้ 

 มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

(หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดขีอง ปตท. ก ำหนดให้มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง) 
 กรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมคีวำมรู้ด้ำนบัญชีกำรเงิน 
ทั้งนี้  ปัจจุบันคณะกรรมกำรของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  ตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ ลงวันที่  

17 มกรำคม 2563 มีจ ำนวน 14 ท่ำน ประกอบด้วย 
 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร 13 ทำ่น  (เป็นกรรมกำรทีเ่ปน็อิสระ 10 ท่ำน ซ่ึงเกินกว่ำก่ึงหนึ่งของกรรมกำรทั้งคณะ) 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร  1 ท่ำน 
 กรรมกำรที่เป็นผู้หญงิ 1 ท่ำน 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท. ณ วันที่ 17 มกรำคม 2563 ประกอบดว้ย    

ล า 
ดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการ 

ปตท. 
1.  นำยไกรฤทธิ์  อุชุกำนนท์ชัย  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร  

(กรรมกำรตั้งแต่ 11 กรกฎำคม  2561   
ประธำนกรรมกำรตั้งแต่ 7 กันยำยน  2561) 

11 กรกฎำคม 2561 (วำระที่ 1) 
11 เมษำยน 2562 (วำระที่ 2) 

2.  นำยวิชัย อัศรัสกร กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 กันยำยน 2557 (วำระที่ 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระที่ 2) 

3.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ 26 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1) 
11 เมษำยน 2559 (วำระที่ 2) 
11 เมษำยน 2562 (วำระที่ 3) 

4.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

11 เมษำยน 2562 (วำระที่ 1) 

5.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ด ี

1 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1) 
28 เมษำยน 2560 (วำระที่ 2) 

6.  นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร 1 ตุลำคม 2562 (วำระที่ 1) 
7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 1 กรกฎำคม 2557 (วำระที่ 1) 

9 เมษำยน 2558 (วำระที่ 2) 
12 เมษำยน 2561 (วำระที่ 3) 

8.  นำยดนุชำ  พิชยนันท์  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 12 เมษำยน 2561 (วำระที่ 1) 
9.  ศ.ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำร

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
18 มกรำคม 2561 (วำระที่ 1) 
11 เมษำยน 2562 (วำระที่ 2) 

10.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

18 พฤศจิกำยน 2559 (วำระที่ 1) 
12 เมษำยน 2561 (วำระที่ 2) 

11.  ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

12 เมษำยน 2561 (วำระที่ 1) 

12.  นำยจุมพล ริมสำคร กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

21 ธันวำคม 2561 (วำระที่ 1) 
11 เมษำยน 2562 (วำระที่ 2) 

13.  นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย์ กรรมกำร 16 ธันวำคม 2562 (วำระที่ 1) 
14.  นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

(ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่) 
31 สิงหำคม 2561 (วำระที่ 1) 

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(8)  หน้ำที ่3 

หมำยเหตุ :     
คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและลำออกในปี 2562 ดงันี ้
- บุคคลล ำดับที่ 4 : พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ  มีผลตัง้แต่วันที่ 11 เมษำยน 2562 แทนพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 
  ซึ่งครบวำระ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562  
- บุคคลล ำดับที่ 6 : นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 แทนนำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ  
  ซึ่งลำออก เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 
- บุคคลล ำดับที่ 13 : นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย์ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2562 แทนนำยกุลิศ สมบัติศิริ ซึ่งลำออก 

   เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2562  

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท. ที่ลำออก/ครบวำระ เดือนมกรำคม 2563 ประกอบด้วย    

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง วันทีล่าออก / ครบวาระ 

1.  นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 17 มกรำคม 2563 
หมำยเหตุ :     
- นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ พ้นวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2563  

8.1.2  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท  มีอ ำนำจดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และจะแต่งตั้งรองประธำนกรรมกำร
ก็ได้  ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

 คณะกรรมกำรบริษัท  มีอ ำนำจแต่งตั้ งประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ซ่ึงมำจำก 
กำรสรรหำตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด้วย 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท  ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนที่ส ำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงที่
อำจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้บริหำรจะสำมำรถน ำวิสัยทัศน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ที่ก ำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผล
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยที่ส ำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน
และแผนงำนบริษัท งบประมำณของบริษัท ที่ก ำหนด 

 จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ  หรือกระบวนกำรที่มี

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ัน

และระยะยำว 
 ท ำกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และก ำหนดค่ำตอบแทนให้

สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน 
 ดูแลให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
 ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสูง 
 เป็นผู้น ำและเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดี 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการ เพิ่มเติมดงันี ้

 อ ำนำจอนุมัติกำรน ำเงินไปลงทุนระยะยำวต่ำงๆ เช่น กำรลงทุนในหุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ และ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่น 

 อ ำนำจอนุมัติให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ในรูปแบบกำรให้เงินทุน ทั้งในรูปหุ้นสำมัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปแบบอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 อนุมัติกำรก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงกำรออกตรำสำรหนี้ต่ำงๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture) 
 พิจำรณำงบประมำณประจ ำปี 
 อนุมัติจัดหำพัสดุ รวมถึงกำรอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำพัสดุ  ในวงเงินส่วนที่เกินอ ำนำจกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่ 
 ให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย หรือเลื่อนระดับพนักงำนระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือ

เทียบเท่ำขึ้นไป 
 แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท  

8.1.3  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
ตำมข้อบังคับบริษัทได้ก ำหนดกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท ซ่ึง ณ วันที่ 17 มกรำคม 2563 ประกอบด้วย   

(1) นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
หรือ (2) นำยดอน วสันตพฤกษ์ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล หรือ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือช่ือ
ร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท  

8.1.4    การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบรษิัท 
1. กรรมกำรของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน  15 คน และมี

กรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่
ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยกรรมกำรต้องมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับก ำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ก ำหนดสัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระเพิ่มเปน็ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ณ วันที่ 17 
มกรำคม 2563 มีกรรมกำรอิสระ 10 คน มีกรรมกำรที่เป็นผู้หญิง จ ำนวน 1 คน โดยกรรมกำรทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย และมีกรรมกำรผู้มีควำมเชี่ยวชำญ ควำมรู้และมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีกำรเงิน 8 คน คือ นำยไกรฤทธ์ิ 
อุชุกำนนท์ชัย นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค นำยวิชัย อัศรัสกร นำยดนุชำ พิชยนันท์  
นำยจุมพล ริมสำคร ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร    

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท.  ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้ งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
(4) ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด 
3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้อง
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ออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก  ส่วนในปีที่
สำมและปีหลังๆต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

4. ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตั้งบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในต ำแหน่งที่ว่ำงในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท. ครำวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือนโดย
คณะกรรมกำรต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรทีย่ังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลทีเ่ขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท 
6. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหนง่ก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี

ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.1.5    คุณสมบัติของกรรมการ 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำน

ส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
 มีอำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ ์
 ไม่เป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ำ 3 แห่ง ทั้งนี้นับรวมกำรเป็น

กรรมกำรโดยต ำแหน่งและกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนในต ำแหน่งกรรมกำรด้วย 
 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง 
 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสำหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั้นถือหุ้น  (ยกเว้น กรรมกำรของ

รัฐวิสำหกิจ ที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงที่มีต ำแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ ำต ำแหน่งของรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ และกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั้นถือหุ้นไม่เกิน
กว่ำร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแล้วของรัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมกำรหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็น
กรรมกำรถือหุ้นอยู่) 

 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั้น
มอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 

 ไม่เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซ่ึงเป็ นผู้รับ
สัมปทำน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกำรของรัฐวิสำหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธำน
กรรมกำร กรรมกำร หรือผู้บริหำรโดยกำรมอบหมำยของรัฐวิสำหกิจนั้น 
 นอกจำกนี้ คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ก ำหนดเรื่องกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรในดังนี้ 
1. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจและ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
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2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้กำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 
นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรเฉพำะเรื่องไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง 

 อีกทั้ง ปตท. ก ำกับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรที่กระทรวงกำรคลังจัดท ำขึ้น (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด เพื่อเป็นไปตำมกฎหมำยด้วย โดย ณ วันที่ 17 มกรำคม 2563 กรรมกำร ปตท. รวม 14 
ท่ำน เป็นกรรมกำรอยู่ในบัญชีรำยช่ือ Director’s Pool จ ำนวน 10 ท่ำน   
8.1.6    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไว้อย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี โดยในปี 2562  ก ำหนดกำร
ประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพฤหัสบดี สัปดำห์ที่สำมของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเฉพำะครำวเพิ่มเติมตำมควำม
เหมำะสม ซ่ึงส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมที่มีรำยละเอียดและเหตุผลครบถ้วน 
และเอกสำรประกอบกำรประชุมที่มีเนื้อหำที่จ ำเป็นและเพียงพอในกำรตัดสินใจ ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
ประมำณ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำก่อนกำรประชุม โดยกรรมกำรพิจำรณำวำระผ่ำนระบบ Application 
Software ในอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เป็นกำรช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมและลดกำรใช้
กระดำษได้เป็นจ ำนวนมำก  ท ำให้กำรท ำงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

นอกจำกนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมกำรยังก ำหนดให้จัดท ำวำระสืบเนื่อง โดยเป็นกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำร
ด ำเนินกำรตำมวำระที่มำน ำเสนอคณะกรรมกำร และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมข้อสังเกต /ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นกำร
ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดท ำเป็นวำระรำยงำนในที่ประชุมทุกเดือนด้วย 

คณะกรรมกำรก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำในวำระใดหำกกรรมกำรเข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของ 
ปตท.  ฝ่ำยเลขำนุกำรฯจะไม่จัดส่งวำระกำรประชุมให้กรรมกำรท่ำนนั้น และกรรมกำรดังกล่ำวจะไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออก
เสียงในวำระนั้นๆ และในกำรพิจำรณำลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวนองค์ประชุมขั้นต่ ำจะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 
2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มำประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตำมแนวปฏิบัติดังกล่ำว ขอให้ถือเป็นดุลย
พินิจของประธำนกรรมกำร โดยระบุนโยบำยไว้ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ  

ทั้งนี้ กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแต่ละวำระส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต 
เป็นลำยลักษณ์อักษร  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อให้กรรมกำรและ
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  ทั้งนี้ กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลำประชุมประมำณ  3-4 ช่ัวโมง ปี 2562 มีกำร
ประชุมรวม 15 ครั้ง เป็นกำรประชุมนัดปกติ 12 ครั้ง และกำรประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง โดยมีกำรประชุมนัดพิเศษเป็นวำระกำร
ก ำหนด/ทบทวน/อนุมัติ วิสัยทัศน์และภำรกิจ ทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี rolling) ซ่ึงจัดขึ้นเป็นประจ ำทุก
ปี โดยในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำทบทวน วิสัยทัศน์และภำรกิจ และ อนุมัติ
ทิศทำงและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทำงให้หน่วยธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้ในกำร
จัดท ำแผนวิสำหกิจและงบประมำณประจ ำปี 2563 – 2567 นอกจำกนี้ มีกำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มีผู้บริหำร 1 ครั้ง ในเดือน
สิงหำคม 2562 โดยหัวข้อกำรประชุมเป็นกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท. เพื่อหำรือในประเด็นต่ำงๆ และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำเสนอให้ฝ่ำยจัดกำรน ำไปพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรต่อไป ซ่ึงเป็นไปตำมหลักกำรและแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทำงปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  และ
กำรประชุมกรรมกำรอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนตุลำคม 2562 ในหัวข้อวำระเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human 
Rights: Global Trends)” ทั้งนี้ ในกำรประชุมทุกครั้ง ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้กรรมกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยและมี
อิสระเสรโีดยสรุปกำรประชุมตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ 

*นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ พ้นวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2563 
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1 นำย ไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย                

2 นำยวิชัย อัศรัสกร                

3 นำยดอน วสันตพฤกษ์                

4 พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 
แต่งต้ังมีผล  

11 เมษายน 2562  
           

- พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข    ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

5 ศ.พเิศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์             
   

6 นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ แต่งต้ังมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562    
- นำยสมศักด์ิ โชติรัตนะศิริ      ลาออกมีผล 8 พฤษภาคม 2562 

7 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค       
         

8 นำยดนุชำ พิชยนันท์            
    

9 ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล       
  

       
10 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์                

11 นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์     
           

12 นำยจุมพล ริมสำคร                

13 นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ*                
14 นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย์ แต่งต้ังมีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2562  

- นำยกุลิศ สมบัติศิริ            
 

ลาออกมีผลวันที่  
9 ตุลาคม 2562 

15 นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร                

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 15 15 15 15 13 14 12 14 13 14 14 12 13 13 15 

 จ านวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 
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รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม  15 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 16 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 
รวม 5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 5 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รวม 9 คร้ัง 

1. นำยไกรฤทธิ์  อุชุกำนนท์ชัย  15/15      - 

2. นำยวิชัย อัศรัสกร  15/15 16/16   2/2  - 

3. นำยดอน วสันตพฤกษ ์ 15/15   5/5   - 

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 11/12    1/1  11 เมษำยน 2562 
(แทนพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข) 

5. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    14/15 5/5 4/4    - 

6. นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ 3/3     2/2 1 ตุลำคม 2562 
(แทนนำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) 

7. นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 13/15 16/16     - 

8. นำยดนุชำ พิชยนันท์  14/15 7/11    3/3 - 

9. ศ.ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล  13/15   5/5 1/1  - 

10. ศ. ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   15/15  5/5 3/3   - 

11. นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ 14/15  2/2   9/9 - 

12. นำยจุมพล ริมสำคร 15/15    3/3 2/2 - 

13. นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ 15/15     5/6 - 

14. นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย์ 1/1       

15. นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   15/15      - 

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2562 (รวม 4 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ี

คณะกรรมการ 
ปตท. 

รวม  15 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 16 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 
รวม 5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 5 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 3 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

องค์กร 
รวม 9 คร้ัง 

1. นำยธรรมยศ ศรีช่วย       
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร 
มีผลตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2562 

2. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 3/3  1/1    
ครบวำระกำรเป็นกรรมกำร 
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562 

3. นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ 5/5    2/2  
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร  
มีผลตั้งแต ่8 พฤษภำคม 2562 

4. นำยกุลิศ สมบัติศิร ิ 11/12     4/4 
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร  
มีผลตั้งแต ่9 ตุลำคม 2562 

หมายเหตุ  :  ในปี 2562 มกีารประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 15 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครัง้ และ ประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง  
 * สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลา   

   ล่วงหน้า และสง่หนงัสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ 
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8.2   ผู้บริหาร     

8.2.1     รายช่ือผู้บริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2562 

(โครงสร้างการจดัการบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ” แล้ว) 

 ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
2.  นำยอธิคม  เติบศริิ 1/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 
3.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 
4.  นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ประธำนเจ้ำหน้ำทีเ่ทคโนโลยีและวิศวกรรม   
5.  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล    ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรกำรเงิน 
6.  นำงอรวดี โพธิสำโร  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร 
7.  นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรองค์กรและควำมยั่งยืน 
8.  นำงสำวดวงพร  เทีย่งวัฒนธรรม 2/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ก ำกับดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพันธ์ 
9.  นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนักกฎหมำย  

10.  นำยวุฒิกร สติฐิต 3/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 
11.  นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง 4/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 
12.  นำยดิษทตั  ปันยำรชุน  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
13.  นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่นวัตกรรมและดิจทิัล 
14.  นำยพงศธร ทวีสิน  รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ ่ ปฏบิัตงิำน Secondment ในต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร

และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ บรษิัท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลียม จ ำกัด  (มหำชน)   
15.  นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง 5/  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)  
16.  นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 6/ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ ปฏบิัติงำน Secondment ในต ำแหน่ง ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  บริษทั ไทยออยล ์จ ำกัด (มหำชน) 
17.  นำยนพดล ปิ่นสุภำ 7/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบัติงำน Secondment ในต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  
18.  นำงสำวจิรำพร ขำวสวัสดิ์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง รกัษำกำรแทน

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษทั ปตท. น้ ำมันและ 
กำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 

19.  นำยชวลิต  ทิพพำวนิช   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)   

20.  นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่สำยงำนกำรเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)    

21.  นำยยงยศ ครองพำณิชย์ 8/ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยทุธ์และบริหำรกำรเงินองค์กร  
22.  นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญน่โยบำยกำรเงินและบัญชีองค์กร     
23.  นำยเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญศู่นยบ์ริกำรงำนบัญช ี
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หมายเหตุ :  รำยชื่อ 1-5 คือผู้บริหำรของบริษัท ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

1/แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2562 แทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน     
Secondment ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
2/แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แทนนายกฤษณ์ อิ่มแสง  ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

3/แต่งตั้งเม่ือวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
4/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แทนนางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม  ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ก ากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์  
5/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซึ่งเกษียณอายุ 
6/แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2562 แทนนายอธิคม เติบศิริ ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
 7/แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซึ่งลาออกก่อนเกษียณอายุ 
 8/แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2562 แทนนายสัมฤทธิ์ ส าเนียง ซึ่งไปด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 

8.2.2       อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 
 ตำมข้อบังคับของบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย และจะต้องบริหำรบริษัทตำมแผนงำนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ สุจริต
และระมัดระวัง  รักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด  อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ให้รวมถึงเรื่อง
หรือกิจกำรต่ำงๆ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

 ด ำเนินกิจกำร และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัท 
 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย พนักงำนและลูกจ้ำง 

ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
 ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำและส่งมอบนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงำนและงบประมำณต่อ

คณะกรรมกำรเพื่อขออนุมัติ  และมีหน้ำที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรในทุกๆ 3 เดือน 

 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้ เป็นไปตำมนโยบำย  แผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร ปตท.ได้มอบอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยมีหลักกำรและขอบเขต
อ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อก ำหนด 
ค ำส่ังและมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประกำร 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ ส่ังกำร ด ำเนินกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรม  สัญญำ  
เอกสำรค ำส่ังหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจและบุคคลอื่น 
ตลอดจนให้มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆที่จ ำเป็นและสมควร  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นส ำเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงทุกต ำแหน่งรวมถึงกำรบรรจุ แต่งตั้ง  ถอดถอน 
เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย ตลอดจนให้ออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบ ข้อก ำหนด
หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของบริษัทก ำหนด แต่ถ้ำเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงช้ันที่ปรึกษำ รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไปจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ก่อน และให้มีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง และออกระเบียบว่ำด้วยกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
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 ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนังสือมอบอ ำนำจดังกล่ำว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของ
บริษัท และ/หรือบริษัทก ำหนดไว้ 

ทั้งนี้ กำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว โดยในปี 2562ไม่มีกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอ ำนำจดังกล่ำว 

8.2.3     คณะกรรมการจัดการของ ปตท.    
 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2544  ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) 
เพื่อท ำหน้ำที่บรหิำรจดักำร ปตท. ทั้งนี้ ณ  31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหำร 15 ต ำแหน่ง ดังนี้ 

ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 

1.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ประธำนกรรมกำร 
2.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
3.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย กรรมกำร 
4.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีเ่ทคโนโลยแีละวิศวกรรม กรรมกำร 
5.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกำรเงิน  กรรมกำร 
6.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
7.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
8.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย กรรมกำร 
9.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่นวตักรรมและดิจทิัล กรรมกำร 
10. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญบ่ริหำรองค์กรและควำมยั่งยืน กรรมกำร 
11. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ส ำนักกฎหมำย  กรรมกำร 
12. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ก ำกับดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพันธ์ กรรมกำร 
13. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ปฏิบัติงำน บริษทั ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก  
      จ ำกัด (มหำชน) 

กรรมกำร 

14. รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เลขำนุกำรบริษทั และองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 คณะกรรมกำรจัดกำรฯ มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยในปี 2562 มีกำรประชุมรวม 48 ครั้ง   
(นัดปกติ 40 ครั้ง และนดัพิเศษ 8 ครั้ง)  

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ในกำรตัดสินใจใน
ประเด็นที่ส ำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนกำรลงทุน งบประมำณ กำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น รวมทั้งบริหำรจัดกำร
ให้เกิดระบบกำรท ำงำนของบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันรวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำ 
ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และภำรกิจหลักของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดทิ ศท ำงกลยุท ธ์องค์กร  และ เป้ ำหมำยกำรด ำ เนิ น ธุรกิ จของกลุ่ ม  ปตท . ตลอดจน  
  ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม 
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- กำรก ำหนดทิศทำงกำรก ำกับดูแลธรรมำภิบำลและกำรบูรณำกำร Governance Risk และ Compliance    
  ของกลุ่ม ปตท. 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองถึงโครงสร้ำงกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพ ยำกร เพื่ อกำรลงทุนและ 
  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรกำรลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม  ปตท.  (PTT Group’s Portfolio  
   Management) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรอง และติดตำมกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดนโยบำย/กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ  
   ผู้บริหำรของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับภำรกิจ 
  ของ กลุ่ม ปตท. ในอนำคต (Leadership Affliliation & Alignment Program) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำน/ กำรสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ระบบ
ทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกระบวนกำรธุรกิจและโครงสร้ำงองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้ำวไปสู่
องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 

- กำรพิจำรณำ กลั่นกรอง ก ำหนดนโยบำยและหลักกำรกำรก ำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of  
   Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทำงปฎิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้  
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและกำรเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่  ปตท.  
  ถือหุ้น 
- กำรหำข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่ส ำคัญระหว่ำงกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และกลุ่มธุรกิจ  
  ปิโตรเลียมขั้นปลำย และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
- กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (PA &  
  KPIs) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
- กำรกล่ันกรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. 
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร ปตท.  เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำง  
   มีประสิทธิผล 
- กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือ คณะท ำงำน เพื่อช่วยปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรฯ  
- ปฎิบัติงำนอื่นตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มอบหมำย 

นอกจำกคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ตำมข้ำงต้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถผลักดันกลยุทธ์ และกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ
คณะกรรมกำรเป็น 3 ประเภทหลักประกอบด้วย   
1. คณะกรรมกำรผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy Committees) ประกอบด้วย   

1.1. คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) 
1.2. คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น) 

2. คณะกรรมกำรประสำนและตัดสินใจระหว่ำงธุรกิจ (Coordination Committees) ประกอบด้วย 
2.1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ (Upstream & Gas Business 

Group Alignment & Coordination Management Committee : UAC) 
2.2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย (Downstream Business Group Alignment & 

Coordination Committee: DAC) 
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2.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม (Technology and Engineering Group Alignment & 
Coordination Management Committee : TEAC) 

2.4. คณะกรรมกำร เทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. ( PTT Group Technology Committee: PTTGTC) 

2.5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment Committee: SAC) 
2.6. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ (Gas Business Strategic Alignment Committee: GBSC) 
2.7. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย (Downstream Petroleum Business Group Strategic 

Alignment Committee:  DBSC) 
2.8. คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Business Strategic Alignment Committee: TBSC) 

        2.9  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Risk Management Committee: TRMC) 
3. คณะกรรมกำรบริหำรองค์กร (Support Committees) ประกอบด้วย 

3.1. คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำมเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee : CPRC) 
3.2. คณะกรรมกำรจัดกำรกำรก ำกับดแูล กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร 

(Governance Risk and Compliance Management Committee) 
3.3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee : HRAC) 
3.4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มกำรเงินและบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment &  

Coordination Management Committee : FAAC) 
3.5. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group KM Committee)  
3.6. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกลุ่ม ปตท.  (PTT Group Internal Audit Management  

Committee) 
3.7. คณะกรรมกำรดิจทิัลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital Steering Committee) 
3.8. คณะกรรมกำรนโยบำยและกำรจดัหำเชิงกลยุทธ์ระหว่ำงบรษิัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & Strategic Sourcing 

Committee) 
3.9. คณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Committee : GSMC) 
3.10. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลแบรนดบ์ริษทักลุ่ม ปตท. (PTT Group Brand Equity Optimization Committee)  
3.11. คณะกรรมกำร Operational Excellence กลุ่ม ปตท. (PTT Group Operational Excellence Committee) 
3.12. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีกลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate Governance Committee) 
3.13. คณะกรรมกำรนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR Committee) 

8.3  เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
8.3.1  เลขานุการบริษัท  
 เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
และตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  คณะกรรมกำร ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทขึ้น 
โดยมภีำระหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติ กำรจัดกำรประชุม  
รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งกำรจัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร อำทิ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  

โดยคณะกรรมกำรฯ ได้แต่งตั้ง เลขำนุกำรบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มำเป็นล ำดับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2556 จนถึง
ปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง นำงวันทนีย์ จำรึก ปฎิบัติหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท  
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 เลขานกุารบรษิัท  (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)   :   นางวนัทนีย์ จารึก 
อายุ  59 ปี 
สัดส่วนการถอืหุ้น  ร้อยละ   0.000430 
ประวัติการศึกษา 
-ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (ภำษำเยอรมัน) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต (Master of Business Administration) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
- 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) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

- หลักสูตร TLCA : Executive Development Program (EDP 7) สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
- หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 
- หลักสูตร Leadership Development Program ของสถำบัน Centre for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ (2015) 
- หลักสูตร Professional Exchange Program จดัโดย The HONG KONG Institute of Chartered Secretaries ประเทศฮ่องกง (2016) 
- หลักสูตรกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ีเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยนื ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 5 สถำบันส่งเสริม
กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองทีด่ี ส ำนักงำน ก.พ.ร. (ก.พ.ร. 1 รุ่นที่ 5) (กุมภำพันธ์ – กันยำยน 2561)   

- หลักสูตร Advanced Management Program (มีนำคม 2561) ปตท. 
- Leadership Development Program (LDP) 2 รุ่นที่ 3 (เมษำยน – กนัยำยน 2561) ปตท. 
- หลักสูตร Top Executive Program for Creative + Amazing Thai Services (TOPCATS) รุ่น 1 ของมหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย (มกรำคม – กรกฎำคม 2562) 

- หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่10 สถำบันพระปกเกล้ำ (พฤษภำคม 2562 – 
กุมภำพันธ์ 2563) 

ประสบการณ์ท างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
- 2556 – 2561      ผู้จัดกำรฝ่ำย ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
- 2561 – ปัจจุบนั   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญเ่ลขำนุกำรบริษทัและองค์กรสัมพันธ์   
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่ม-ี 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ 
-ประธำนกรรมกำรชมรมเลขำนุกำรบริษทัจดทะเบียนไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
-กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำรชมรมนักเรียนเก่ำเตรียมอดุมศกึษำรุ่น 38  
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่ม-ี  

8.3.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชีของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) คือ ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ศูนย์บริกำรงำนบัญชี ซ่ึงในปัจจุบันได้แต่งตั้ง นำยเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรท ำ
บัญชี ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 โดยนำยเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ เป็นผู้ท ำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของ
กำรเป็นผู้ท ำบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ทั้งนี้รำยละเอียดเพิ่มเติม แสดงในเอกสำรแนบ 1 
ในส่วนของประวัติผู้บริหำร  
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8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. ได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำ
หน้ำที่ทบทวน โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ให้ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมควำมรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรได้รับกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  ดังนี้ 

8.4.1   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษำยน 2562 มีมติอนุมัติ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรคณะกรรมกำร ปตท. และ คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง แยกเป็นดังนี้ 
1.  ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม   

1.1 ค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ประกอบด้วย 
-  ค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 30,000 บำทต่อท่ำน (เท่ำกับอัตรำเดิม) โดยประธำนกรรมกำร
 ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเป็นสองเท่ำของกรรมกำร (จำกเดิม ประธำนกรรมกำร ได้รับมำกกว่ำ
 กรรมกำรร้อยละ 25) 
-  เบี้ยประชุม เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุมครั้งละ 60,000  บำท (เพิ่มขึ้นจำก 50,000 บำท) 
 โดยประธำนกรรมกำรได้รับมำกกว่ำกรรมกำรร้อยละ 25 โดยจ ำกัดกำรจ่ำยเบี้ยประชุม  
 ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อำจพิจำรณำจ่ำยได้มำกกว่ำ 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน  
 15 ครัง้ต่อปี (จำกเดิม จ ำกัดกำรจำ่ยเบี้ยประชุมไม่เกนิ 1 ครั้งต่อเดอืน)  

1.2  ค่ำตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องที่คณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้ง ดังนี ้
1.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 15,000 บำท เท่ำกับอตัรำเดิม โดยประธำนกรรมกำรได้รับ    
  เท่ำกับกรรมกำร (จำกเดิม ประธำนกรรมกำรได้รับมำกกว่ำกรรมกำรร้อยละ 25) 
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บำท (จำกเดิม ครัง้ละ 15,000 บำท) เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำ   
  ประชุม โดยประธำนกรรมกำรได้รับมำกกว่ำกรรมกำรร้อยละ 25 และเลขำนุกำรฯ   
  ให้ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 7,500 บำท (คงเดิม) 

1.2.2   ส ำหรับคณะกรรมกำรอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ที่อำจมกีำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมควำมจ ำเปน็และ
เหมำะสมในอนำคต ก ำนดค่ำตอบแทน ดงันี ้

 - ค่ำตอบแทนรำยเดือน ไม่มี เช่นเดิม 
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บำท (จำกเดิม ครัง้ละ 24,000 บำท) เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำ 

  ประชุม โดยประธำนกรรมกำรได้รับมำกกว่ำกรรมกำรร้อยละ 25 
 เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2562 

ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมกำร ประจ ำปี 2562 ตำมผลประกอบกำรหรือก ำไรสุทธิของ ปตท.  
เป็นอัตรำเงินโบนัสเท่ำกับ 0.05% ของก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2562 และให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่เกิน
วงเงิน 60,000,000 บำท ทั้งคณะ โดยประธำนคณะกรรมกำร ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ำกรรมกำร ในอัตรำร้อยละ 25 
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ค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2562  
    หน่วย : บำท 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ 
จ านวนวัน 
ม.ค. – ธ.ค. 

2562 

โบนัส 
ปี 2562 

เบี้ยประชมุ
กรรมการฯ 

(รวมค่าตอบแทน
รายเดือน) 

เบี้ยประชมุ
กรรมการฯ 
เฉพาะเรือ่ง 

รวมเบี้ยประชมุ 
กรรมการฯ และ
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

รวมค่าตอบแทน 

1 นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย 365 3,989,817.50 1,732,500.00 - 1,732,500.00 5,722,317.50 
2 นำยวิชัย อัศรัสกร ก/ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 881,250.00 2,111,250.00 5,303,103.98 
3 นำยดอน วสันตพฤกษ์ ก/ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 292,500.00 1,522,500.00 4,714,353.98 
4 พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ก/ 264.5 2,333,826.59 919,500.00 97,500.00 1,017,000.00 3,350,826.59 
5 ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์ ก/ 365 3,191,853.98 1,170,000.00 358,750.00 1,528,750.00 4,720,603.98 
6 นำยสุพฒันพงษ์ พันธ์มีเชำว์ 92 807,995.45 270,000.00 75,000.00 345,000.00 1,152,995.45 

7 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 365 3,191,853.98 1,110,000.00 630,000.00 1,740,000.00 4,931,853.98 
8 นำยดนุชำ พิชยนันท ์ 365 3,191,853.98 1,170,000.00 517,000.00 1,687,000.00 4,878,853.98 

9 ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ก/ 365 3,191,853.98 1,110,000.00 234,000.00 1,344,000.00 4,535,853.98 
10 ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน ์ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 228,000.00 1,458,000.00 4,649,853.98 
11 นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ 365 3,191,853.98 1,170,000.00 354,000.00 1,524,000.00 4,715,853.98 
12 นำยจุมพล ริมสำคร 365 3,191,853.98 1,230,000.00 138,000.00 1,368,000.00 4,559,853.98 
13 นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ 350 3,047,707.30 1,215,483.87 150,000.00 1,365,483.87 4,413,191.17 
14 นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย ์ 16 133,591.71 75,483.87 - 75,483.87 209,075.58 

15 นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร ข/ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 - 1,230,000.00 4,421,853.98 

 รวมทั้งสิ้น 42,231,478.35 16,092,967.74 3,956,000.00 20,048,967.74 62,280,446.09 

ก/ รวมค่ำเบี้ยประชุมกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรสรรหำในกระบวนกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. 
ข/ ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นั้น นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งคืน
ให้กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญาจ้างบริหาร ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

       นอกจำกนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้ส่งคืนค่ำตอบแทนในฐำนะประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร ที่ได้รับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท ในช่วงวันที่ 1 มกรำคม 2562 – 31 ธันวำคม 2562 ได้แก่ ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รับจำก บริษัท 
ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) เป็นจ ำนวนเงิน 5,164,426.00 บำท และค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรที่ได้รับจำกบริษัท ไออำร์พีซี 
จ ำกัด (มหำชน) เป็นจ ำนวนเงิน 3,228,875.07 บำท เรียบร้อยแล้วตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ 
 
หมำยเหตุ  :  
   บุคคลล ำดับที่ 4 พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ตัง้แต่วันที่ 11 เมษำยน 2562 
   บุคคลล ำดับที่ 6 นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุำคม 2562 
   บุคคลล ำดับที่ 14 นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2562 
 
ทั้งนี้ บริษัท จัดหำรถส ำหรับกำรปฎิบัติหน้ำที่ให้กับประธำนกรรมกำรใช้ในขณะด ำรงต ำแหน่ง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำนั้น 
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2562 
หน่วย  : บำท 

ล าดับ รายนาม 
จ านวนวัน 
ม.ค. – ธ.ค. 

2562 
โบนัส 
ปี 2562 

เบี้ยประชมุ
กรรมการฯ 

(รวมค่าตอบแทน
รายเดือน) 

เบี้ยประชมุ
กรรมการฯ 
เฉพาะเรือ่ง 

รวมเบี้ยประชมุ 
กรรมการฯ และ
ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

รวม
ค่าตอบแทน 

1 นำยธรรมยศ ศรีช่วย 0 - - - - - 
2 พลเอก ฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข 100.5 858,027.39 250,500.00 30,000.00 280,500.00 1,138,527.39 
3 นำยสมศักดิ์  โชติรัตนะศิร ิ 127 1,079,288.65 396,774.19 48,000.00 444,774.19 1,524,062.84 
4 นำยกุลิศ สมบัติศิร ิ 266 2,306,507.68 893,225.81 120,000.00 1,013,225.81 3,319,733.49 

 รวมทั้งสิ้น 4,243,823.72 1,540,500.00 198,000.00 1,738,500.00 5,982,323.72 
หมำยเหตุ  :  
              บุคคลล ำดับที่ 1 นำยธรรมยศ ศรีช่วย ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วนัที่ 15 ธันวำคม 2559 และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ปตท.  
           มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562  
 บุคคลล ำดับที่ 2 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลมิสุข ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แต่วันที่ 4 กันยำยน 2557 และครบวำระกำรเป็นกรรมกำร ปตท.  
           เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562  
 บุคคลล ำดับที่ 3 นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษำยน 2558 และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ปตท.  
           มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภำคม 2562 
 บุคคลล ำดับที่ 4 นำยกุลิศ สมบัติศิริ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม 2562 และลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร ปตท.  
                    มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลำคม 2562 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 – 2562                 หน่วย : บำท 

ค่ำตอบแทน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ ำนวนเงนิ 

เงินเบี้ยประชุม 15 15,883,015.57 15 17,319,925.12 15 17,241,903.21 15 21,787,467.74  

โบนัสรวม 15 41,717,213.11 15 45,215,753.42 15 45,125,342.45 15 46,475,302.07 
รวม  57,600,228.68 

 
62,535,678.54  62,367,245.66  68,262,769.81 

หมำยเหต ุ: ป ี2559, 2560, 2561, 2562 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ปตท. ทีแ่สดงในตำรำง ได้รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ซึ่งได้สง่คืนให ้ปตท. แล้ว 

ค่าตอบแทนกรรมการ/กรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย* ระหว่างปี 2562              หน่วย : บำท   

*อ้ำงอิงตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่  
**นำยชำญศิลป์ฯ ได้ส่งคืนค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
เฉพาะเรื่อง 

รวม
ค่าตอบแทน 

 

โบนัส
กรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทน  

รายเดือน 

หมายเหตุ 

นำยดอน วสันตพฤกษ ์ 3,972,969.30 1,240,000.00 271,250.00 5,484,219.30 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)   

นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ 3,972,969.30 1,240,000.00 220,000.00 5,432,969.30 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)   

นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ 1,550,026.00 1,125,000.00 420,000.00 3,095,026.00 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร  
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 

นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย ์ - 520,000.00 80,000.00 600,000.00 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร 
บริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)   

นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร** 3,934,426.00 1,230,000.00 - 5,164,426.00 ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร 
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

1,728,875.07 1,500,000.00 - 3,228,875.07 ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
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8.4.2    ค่าตอบแทนผู้บริหาร      
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ปตท. ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของ ปตท. ตำมระบบประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (Performance Agreement : PA) ก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลังซ่ึงประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรทุกระดับร่วมกันก ำหนดตัวช้ีวัดและ ตั้งค่ำเป้ำหมำย (Key Performance 
Indicators : KPIs) เกี่ยวกับผลปฏิบัติงำนตำมวัตถุประสงค์ในแต่ละปี และผลตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทำงธุรกิจในระยะยำว 
ซ่ึงตัวช้ีวัดดังกล่ำวครอบคลุมตำมมุมมอง  Balance Scorecard ได้แก่ มุมมองทำงกำรเงิน มุมมองด้ำนลูกค้ำ มุมมองด้ำน
กระบวนกำรภำยใน มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ มุมมองด้ำนผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้ำนบุคลำกร เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินธุรกิจและน ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำร
ทุกระดับ  
  ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ตลอดจนแนว
ปฏิบัติและมำตรฐำนของกลุ่มธุรกิจช้ันน ำประเภทเดียวกันภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม  ซ่ึงอัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนและอัตรำกำรจ่ำยโบนัสประจ ำปีจะสอดคล้องกับผลกำรประเมิน คะแนน KPIs และผลกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน (ระยะ
ส้ัน) และผลกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์ในระยะยำวของ ปตท. อันเป็นกำรแสดงถึงวิสัยทัศน์และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม/ขีด
ควำมสำมำรถให้กับองค์กรในระยะยำว โดยมีกำรน ำเสนอหลักกำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
เพื่อพิจำรณำและอนุมัติ  ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ได้แก่  1.ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.  
2.ผลด ำเนินงำนตำมวิสัยทัศน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ 3.ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและ
ภำวะผู้น ำ  
 จ ำนวนผู้บริหำรตำมนิยำม ก.ล.ต. มีจ ำนวน 5 รำยตำมต ำแหน่ง ได้แก่ ต ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ (ปธบ./กผญ.) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน ซ่ึงไม่
รวมผู้บริหำรระดับสูงที่ไปปฏิบัติงำนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ที่มำปฏิบัติงำนที่ 
ปตท. ได้รับค่ำตอบแทนจำก ปตท.ตำมรำยละเอียด ดังนี้  
ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปี 2562  

  หน่วย  :  บำท 

 
 

หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ในส่วนของ นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร  รวมค่ำตอบแทนที่ ปตท. จ่ำยให้เนื่องจำก
 ปฏิบัติงำนเพ่ิมเติม ได้แก่กำรเป็นประธำนกรรมกำร และหรือกรรมกำร บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ได้ส่งคืนค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และหรือกรรมการที่ได้รับจาก ปตท.  บริษัท ปตท.ส ารวจและ 
 ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ปตท. ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ 

 
 
 

ค่าตอบแทน 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ปี 2562 
จ านวนเงิน 

ค่ำตอบแทนรวม 31,199,880 
โบนัส 9,855,938 
รวม 41,055,818 
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จ านวน 4 ราย) ปี 2562  
  หน่วย  :  บำท 

  
 
 
 
 
 
 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จ านวน 5 ราย) ปี 2559 – 2562  
หน่วย  :  บำท 

ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรกของ ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. ที่ได้รับจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการ 
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปี 2562 
 หน่วย  :  บำท 

หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนกรรมกำรของผู้บริหำร 5 รำยแรก (ตำมนิยำม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนในกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร และหรือ
กรรมกำรบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ได้ส่งคืนให้กับ ปตท. ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขสัญญำจ้ำงบริหำรฯ 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2559 - 2562 
  หน่วย  :  บำท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ า
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ม

ต า
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น่ง
 

จ านวนเงิน 
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จ านวนเงิน 
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ตา
ม

ต า
แห

น่ง
 

จ านวนเงิน 

เงินสมทบกองทนุ
ส ำรองเลี้ยงชีพ 4 3,518,977.20 4 3,632,300.50 4 3,708,690.50 4 3,836,735.80 

  ข้อมูลเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บรหิำรของบริษทั มีดังนี้ 
ไม่ปรำกฏว่ำมีประวัติกำรท ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำเกี่ยวกับ  

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 

ผู้บริหาร (ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.) 
จ านวนรายตามต าแหน่ง จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 4 29,236,280 
โบนัสรวม 4 14,618,140 

รวม  43,854,420 

ค่าตอบแทน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 5 56,614,080 5 59,587,470 5 62,930,910 5 60,436,160 
โบนัสรวม 5 22,617,040 5 22,880,880 5 24,672,468 5 24,474,078 

รวม  79,231,120  82,468,350  87,603,378  84,910,238 

ค่าตอบแทนกรรมการ* 
ปี 2562 

จ านวนรายตามต าแหน่ง จ านวนเงิน 

ค่ำเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนรำยเดือน 5 14,842,469.75 
โบนัส 5 18,659,382.54 
รวม  33,501,852.29 
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1) กำรถูกพิพำกษำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ ยกเว้นที่เปน็ควำมผิดอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหุโทษ หรือ
ควำมผิดในท ำนองเดียวกัน  

2) กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบคุคลล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
3) กำรเป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือ   

ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

8.5  พนักงาน    
บุคลำกรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดย ปตท. มีควำมเช่ือมั่นว่ำ กำร

เจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงำนที่มีคุณภำพ  ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นที่จะพัฒนำ ปรับปรุงกระบวนกำรและ
ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้มีควำมทันสมัย เทียบได้ในระดับสำกลและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  เพื่อที่จะ
เสริมสร้ำงและพัฒนำให้พนักงำนเป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และ
มุ่งเน้นให้พนักงำนเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ ปตท. ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมควำมยั่งยืน ( Sustainability 
Organization) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่กำรเป็นบริษัทที่สร้ำง
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้แก่ประเทศชำติ 

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร     
จ ำนวนพนักงำน ปตท. (รวมพนักงำนที่ไปปฏิบัติงำน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.)  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

เท่ำกับ 3,578 คน และ ทั้งนี้ ปตท. ยังคงด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมผันผวน
ของสภำวะเศรษฐกิจ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรทรัพยำกรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม หรือมีควำมจ ำเป็นต่อเนื่องจำกกำร
ลงทุน  

 จ ำนวนบคุลำกรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2559 – 2562 มีรำยละเอียด ดงันี้  

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. ปตท. กลุ่ม 
ปตท. ปตท. กลุ่ม 

ปตท. 
1.  ก๊ำซธรรมชำติ 1,283 - 1,281 - 1,393 - 1,417 - 

2. น้ ำมัน 1,440 - 1,486 - -3/ - - - 
3.  ปิโตรเคมีและ
กำรกล่ัน 105 - 100 - 144 - 124 - 

4. กลุ่ม
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

492 - 507 - 
380 

- 
394 

- 

5.  สนับสนุน 
และปฏบิัติงำน
ในบรษิัทที่ ปตท. 
ถือหุ้น 

 
1,0421/ 

 
2542/ 1,0841/ 2392/ 1,1441/ 6542/ 1,1671/ 4762/ 

6.  บริษัทย่อย
และกิจกำร ร่วม
ค้ำ  

- 24,680 - 25,036 - 25,959  27,511 

รวม 4,362 24,934 4,458 25,275 3,061 26,613 3,102 27,987 
หมำยเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                   2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัตงิานในบริษัทในเครือ  
  3/ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ ามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(8)  หน้ำที ่21 

ค่ำตอบแทนแก่บคุลำกร (ไม่รวม กรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละผูบ้ริหำรระดับสูง) ปี 2559 – 2562 มีรำยละเอียด ดังนี ้
   หน่วย : บำท 

ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 25611/ ปี 2562 

เงินเดือนรวม 4,080,267,146.00   4,282,921,717.48 4,104,427,784.01 3,855,819,435.99 
โบนัสรวม 2,136,905,643.00 2,115,503,048.90 1,980,862,083.68  1,915,330,097.81 
เงินสมทบกองทนุ
ส ำรองเลี้ยงชีพ 481,014,787.00 506,518,662.19 

 
489,326,712.01    464,877,921.50 

อื่นๆ (ถ้ำมี) 2,953,091,552.00 3,778,463,866.70 3,286,987,468.56 3,629,328,277.20 
รวม 9,651,279,128.00 10,683,407,295.27 9,861,604,048.26 9,865,355,732.50 

หมำยเหตุ  :   1/ ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ ามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) ดังนั้น 
ค่าตอบแทนบุคลากรธุรกิจน้ ามัน (ธกน.) ส าหรับปี 2561 จะมชี่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน เท่านั้น 

 ปตท. ก ำหนดค่ำตอบแทนพนักงำนที่สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะส้ันและในระยะยำวผ่ำนกำร
บริหำรผลกำรด ำเนินงำน (Performance Management) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อผลักดัน
ให้ผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ และสอดคล้องกับกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประเมิน
คุณภำพรัฐวิสำหกิจ โดยมุ่งเน้นกำรเชื่อมโยงเป้ำหมำยผลกำรด ำเนินงำนในระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน และระดับบุคคลให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสอดคล้องกับทิศทำงกลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อผลักดันให้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยตำม
แผนธุรกิจของ ปตท.  

 ปตท. ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือนพนักงำนตำมผลกำรด ำเนินงำนรำยบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยได้น ำตัวช้ีวัดผล
กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ (Key Performance Indicators – KPIs) มำใช้ในกำรบริหำร ประเมินผลกำรด ำเนินงำนรำยบุคคล และกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนพนักงำน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนระดับองค์กร (Corporate KPI) และ 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนระดับธุรกิจ/ระดับปฏิบัติกำร /ระดับบุคคล (Functional KPI) ซ่ึงกำรก ำหนด KPIs รำยบุคคล ต้อง
เชื่อมโยงกับมุมมองตำม Balance Score Card ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองทำงกำรเงิน มุมมองด้ำนลูกค้ำ มุมมองด้ำนกระบวนกำร
ภำยใน และมุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ โดย ปตท. ได้เพิ่มเติมมุมมองที่ส ำคัญอีก 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้ำนผลิตภัณฑ์ 
และมุมมองด้ำนบุคลำกร เพื่อให้สอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน(ระยะส้ัน) และแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ที่จะด ำเนินกำร
ในระยะยำว เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ ปตท. ยังก ำหนดให้มี Variable Bonus ซ่ึงสอดคล้องตำมผลกำร
ประเมิน KPIs ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนที่อยู่ในต ำแหน่งบังคับบัญชำ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำยขององค์กรในปี
นั้นๆ   

 ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ปตท. ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ

ให้กับผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ ให้สำมำรถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับ
มำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจช้ันน ำประเภทเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบกำรของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
โดยได้มีกำรปรับปรุงและทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของพนักงำนแต่ละบุคคล ปตท.  
มีนโยบำยสวัสดิกำรทำงเลือกและสวัสดิกำรทดแทน (Flexible Benefit) ที่ให้สิทธ์ิพนักงำนในกำรเลือกรับหรือสละสิทธ์ิไม่รับ
สวัสดิกำรทำงเลือก แต่เลือกเปลี่ยนแปลงเป็นสวัสดิกำรทดแทน ซ่ึงพนักงำนสำมำรถแจ้งเปลี่ยนแปลงสวัสดิกำรทำงเลือก เป็น
สวัสดิกำรทดแทน ได้ปีละ 1 ครั้ง ตำมระยะเวลำ เงื่อนไขและรำยละเอียดที่ ปตท. ก ำหนด โดยสวัสดิกำรทำงเลือกและสวัสดิกำร
ทดแทนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมอันดี และ ปตท. จะไม่ก ำหนดสวัสดิกำรที่มีควำมจ ำเป็นขั้น
พื้นฐำนต่อกำรด ำรงชีวิต และกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้เป็นสวัสดิกำรทำงเลือก  รวมทั้งมีกำรปรับเพิ่มอัตรำสมทบกองทุน
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ส ำรองเลี้ยงชีพและเพิ่มทำงเลือกในกำรสะสมเงินเข้ำกองทุนของพนักงำน ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีกำรวำงแผนทำง
กำรเงิน เพื่อให้มีเงินออมที่เพียงพอหลังจำกเกษียณอำยุ 
 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้องค์กรพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืน  ปตท. ยังคงพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ได้ใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มที่ เพื่อน ำพำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรมีโอกำสก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน และเติบโตไปพร้อมๆ กับควำมส ำเร็จขององค์กรด้วย 

ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหำรและพนักงำนในทุกระดับร่วมกันก ำหนดแผนงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำย
ขององค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผู้บริหำรระดับสูง
ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด  รวมทั้งสำยงำนสนับสนุนมำร่วมประชุมหำรือและก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำง
ขององค์กรร่วมกัน  และถ่ำยทอดทิศทำงดังกล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ จำกกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และ
แผนกำรใช้งบประมำณที่มีควำมสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน พนักงำน ปตท. ทุกระดับได้ก ำหนดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด (Key 
Performance Indicators : KPIs) ที่ถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดับเป็นรำยบุคคล ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงำน ลงมำจนถึงพนักงำน 
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่พนักงำนก ำหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนแต่ละบุคคล ซ่ึงสำมำรถสะท้อนควำมแตกต่ำงของผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนได้ 

ปตท. ได้น ำแนวทำงในกำรบริหำรสำยอำชีพ (Career Management) มำใช้เพื่อเตรียมควำมพร้อม และส่งเสริมพนักงำน
ทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ให้เป็นไปตำมรูปแบบ (Model) ที่องค์กรก ำหนดขึ้น เพื่อรองรับภำรกิจ และ
สร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทำงหลักของกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนในทุกระดับ กำร
ก ำหนดสำยอำชีพของ ปตท.ขึ้นอยู่กับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้ำงให้องค์กรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยแบ่งกำร
ด ำเนินงำนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มพนัก งำน ที่ เช่ือมโยงกันอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ   
ซ่ึงมีกระบวนกำรคัดเลือก ประเมินศักยภำพ  และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) อย่ำงเป็น
ระบบ  โดย 

 กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง  (ระดับเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป)  เป็นกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท.   
(Group Leader Development) เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้บริหำรระดับสูง ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ มีคณะ
ผู้บริหำรระดับ CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่ำ คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management 
Committee : PTTGMC) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำร
บริหำรสำยอำชีพกลุ่มผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล                 
(Human Resources Group Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ
และข้อเสนอแนะให้แก่รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร ในกำรตัดสินใจประเด็น
ควำมร่วมมือที่ส ำคัญต่อกลยุทธ์และทิศทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงของกลุ่ม ปตท.  

 กลุ่มพนักงำน (ระดับผู้จัดกำรส่วนหรือเทียบเท่ำลงมำ) เป็นกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนตำมควำมจ ำเป็นของกำร
ด ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ส ำหรับ ปตท.ได้ก ำหนดให้จัดตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำรส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย และกลุ่มที่ปรึกษำประจ ำสำยอำชีพ (Career Counseling Team : CCT) รวม  16 สำยอำชีพ  มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำน ให้ค ำปรึกษำ ช้ีแนะ ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรสำยอำชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงำนตั้งเป้ำหมำยและวำงแผนพัฒนำตนเอง เพื่อ
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและสร้ำงคุณค่ำในงำนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร ทั้งใน
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รูปแบบกำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำที่ เหมำะสม ตำม Success Profile รวมถึง กำรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ตำม Career Path เพื่อให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำทักษะ ควำมช ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหน้ำที่
ใหม่  ตลอดจนกำรแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงำนให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและศักยภำพของพนักงำน ซ่ึง
กำรพัฒนำพนักงำนให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของพนักงำนและองค์กรนั้น นอกจำกพนักงำน
จะมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเติบโตเป็นผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะน ำ ปตท. ไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด 

 เพื่อให้กำรก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องและสนับสนุนทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. จึงได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Human 
Resources Management Committee : HRMC) มีหน้ำที่ ก ำหนด/เสนอแนะนโยบำย และตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ให้ข้อเสนอแนะในกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำพนักงำนและผู้บริหำรของ ปตท. ทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคต กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้ำง ค่ำงำน และอัตรำก ำลัง ของ ปตท. และอนุมัติ/
กล่ันกรอง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเรื่องต่ำงๆ ตำมอ ำนำจที่ได้รับมอบหมำย  

 นอกจำกกำรมุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงข้ำงตน้แล้ว ปตท. ยังใส่ใจในเรื่องของส่ิงแวดล้อม โดยได้จัดกำรอบรม
หลักสูตรด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำนที่ท ำงำนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เพื่อปลูกฝังให้พนักงำนมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในเรื่องดังกล่ำว โดยในปี 2562 ได้มีกำรจัดหลักสูตรอบรมฯ รำยละเอียดดังตำรำง 
 
No. Name of the business event Start date End date Location Attendees 

1 การจัดเก็บและรายงานขอ้มูลผลการด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้จัดเก็บและรายงาน (กทม.) 

24/04/2019 25/04/2019 ปตท.สนญ. 18 

2 การพิจารณาและอนุมัตขิ้อมลูผลการด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้บรหิาร (กทม.) 

26/04/2019 26/04/2019 ปตท.สนญ. 5 

3 ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก กลุ่ม ปตท. (Web-based: PTT 
Group GHG Accounting & Reporting) 

10/7/2019 10/7/2019 ปตท.สนญ. 1 

4 การจัดเก็บและรายงานขอ้มูลผลการด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้จัดเก็บและรายงาน (กทม.) 

28/10/2019 29/10/2019 ปตท.สนญ. 1 

 25 

 ในปี 2562  ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงกำร Young People to Globalize หรือ YP2G ซ่ึงล่ำสุดเป็นรุ่นที่ 5 (Batch 5) เพื่อ
พัฒนำพนักงำนให้มีควำมพร้อมในกำรไปปฏิบัติงำนยังต่ำงประเทศ รวมทั้งโครงกำรใหม่ๆ ที่มีควำมส ำคัญตำมกลยุทธ์ของ ปตท. 
โดยพนักงำน YP2G จะได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนที่มีควำมท้ำทำยผ่ำน  4 functions หลัก คือ Strategy & Planning, 
Business Development, Commercial & Marketing และ Engineering & Operation ซ่ึงจะท ำให้พนักงำนได้เรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสบกำรณ์จำกกำรได้ไปปฏิบัติงำนจริงในรูปแบบ On the Job Training – OJT   
 ปตท. ยังคงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำน (Career and Competency Management) โดยมี
กำรจัดท ำและทบทวน Success Profile รวมทั้ง Career Path ของแต่ละต ำแหน่งงำน และผลักดันให้มีกำรประเมิน Success Profile 
ให้สอดรับกับ Performance Cycle  ที่ผู้บังคับบัญชำต้องร่วมหำรือกับพนักงำน (Two-Way) ถึงงำนที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นปี 
และท ำกำรติดตำมประเมินผลในช่วงครึ่งปีและปลำยปี ทั้งนี้ เพื่อติดตำมและ/หรือจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล ( Individual 
Development Plan : IDP) ให้พนักงำนต่อไป    
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กลุ่ม ปตท.ได้ให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนสถำบันพัฒนำผู้น ำและกำรเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 
and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรหลักของพนักงำนกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

PLLI ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำของกลุ่ม ปตท.ให้เป็นทัง้คน “ดีและเก่ง” อย่ำงต่อเนื่อง พัฒนำผู้น ำรองรับกำร
เติบโตขององค์กร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรรองรับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) และควำมท้ำทำย
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)  PLLI ได้มีกำรยกระดับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำโดยใช้เครื่องมือกำรเรียนรู้
รูปแบบใหม่และส่ือกำรเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับทิศทำงธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในด้ำนกำร
พัฒนำศักยภำพของพนักงำนและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย โดยโครงสร้ำงหลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมกำรพัฒนำพนักงำนทุก
ระดับ ตั้งแต่พนักงำนใหม่จนถึงผู้บริหำรระดับสูง โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. Leadership Development  Program  (หลักสูตรผู้น ำ) เป็นหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมและเร่งพัฒนำผูบ้ริหำร
กลุ่มศักยภำพให้มีทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถทั้งในเรื่องกำรบรหิำรคนและบริหำรงำน ผ่ำนกำรศึกษำ
แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็นและประสบกำรณ์กับวิทยำกรช้ันน ำระดับโลก รวมทั้งกำรเรียนรู้แบ่งปันประสบกำรณ์
กำรท ำงำนจำกผู้บรหิำรระดบัสูงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ผู้เข้ำอบรมหลักสูตรนี้ได้แก่ ผูบ้ริหำรที่
ได้รับกำรคัดเลือกเปน็พนักงำนกลุ่มศักยภำพ  ตำมเกณฑ์ที่องค์กรก ำหนด 

2. Core Program (กลุ่มหลักสูตรภำคบังคับทุกระดบั) เป็นหลักสูตรหลักเพื่อพัฒนำศักยภำพพนักงำนทุกคนตำม
กลุ่มระดับ ต ำแหนง่งำน หรือสำยอำชีพ โดยผู้บังคบับัญชำจะต้องให้กำร
สนับสนุนพนักงำนในกำรเข้ำอบรมในกลุ่มหลักสูตรนี้ โดยแบ่งออกเป็น กลุ่ม
หลักสูตรภำคบังคับ (Compulsory) , กลุ่มหลักสูตร Direction/Assignment  กลุ่ม
หลักสูตร Essential Program (Personal Wellness)  และกลุ่มหลักสูตรตำมสำย
อำชีพ  

3. Elective Program (กลุ่มวิชำเลือกเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น) เป็นหลกัสูตรเพื่อ
พัฒนำศักยภำพพนักงำนตำมควำมต้องกำรรำยบุคคล โดยเป็นกำรพิจำรณำร่วมกันทั้งผู้บงัคบับัญชำและ
พนักงำนในกำรเลือกหลักสูตรพฒันำตำมควำมจ ำเป็นของพนักงำน เช่น หลักสูตรภำษำอังกฤษ หลกัสูตร
เทคนิคกำรน ำเสนอ เปน็ต้น 

สรุปตัวเลขกำรพัฒนำพนักงำน 
 ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี
จ านวนชั่วโมงอบรม 

ต่อคนต่อป ี
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

พนักงำน 55.11 68.40 40.62 73.67 78.88 
ผู้บริหำร 30.02 20.91 25.12 73.91 89.15 

 บำทต่อคนต่อป ี
ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
พนักงำนและผู้บรหิำร 34,476.36 35,168.35 37,837.83 55,274.35 53,143.21 
 

การสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพือ่เป้าหมายเดียวกัน 
ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบกำรส่ือควำมระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงและพนักงำน  เพื่อให้พนักงำนทุกระดับได้รับทรำบถึง

แนวทำง  กำรด ำเนินงำนขององค์กร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม และกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำนเป็นส ำคัญ นอกเหนือจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ปตท. ที่ก ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ยังมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
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ร่วมปรึกษำหำรือ (Joint Consultation Committee : JCC) ที่ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนใน
หน่วยงำนภูมิภำคทั่วประเทศ นอกจำกนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ยังได้จัดประชุมส่ือควำมกับ
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะมำโดยตลอด และมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงำนต่อองค์กรเป็นประจ ำ
ทุกปี  เพื่อรับทรำบระดับควำมพึงพอใจและระดับควำมผูกพันในปัจจัยต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุง  โดย ปตท. มี
ควำมเชื่อมั่นว่ำกำรส่ือควำมที่ดี และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนจะน ำไปสู่สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ  และท ำให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรร่วมกัน  รวมทั้งได้ด ำเนินกำร สอบทำนควำมต้องกำร
พื้นฐำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรและพนักงำนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหลำยคณะ เช่น คณะกรรมกำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ปตท. และคณะกรรมกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นต้น และมีกำรส ำรวจควำม
คิดเห็นของพนักงำนโดยที่ปรึกษำผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยนอกจ ำนวน 1 ครั้ง  นอกจำกนี้ยังมีกำร
ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำรของกลุ่ม และจัดท ำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม 
ปตท. ร่วมกัน 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) จัดตั้งขึ้น ตำมพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร และ
มีคณะกรรมกำรซ่ึงประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำง จ ำนวน 9 คน และผู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง (ซ่ึงได้รับกำรเสนอช่ือโดยสหภำพ
แรงงำนรัฐวิสำหกิจบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)) จ ำนวน 9 คน รวมเป็นจ ำนวนทั้งหมด 19 คน โดยคณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์
ฯ มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำประเด็นที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของ ปตท. สภำพกำรจ้ำง สิทธิประโยชน์ของพนักงำน รวมทั้ง
พิจำรณำรับเรื่องร้องเรียนของพนักงำน  

การก าหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values) 

การก าหนดค่านิยมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values) 
กลุ่ม ปตท. ก ำหนดค่ำนิยม SPIRIT เพื่อเป็นรำกฐำนส ำคัญที่หล่อหลอม ยึดเหนี่ยวพนักงำนทุกคนให้มีพฤติกรรมในกำร

ท ำงำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท . อย่ำงชัดเจนในควำมเป็นคนเก่ง คนดี และมีควำม
รับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ชุมชน และประเทศชำติ 

ในปัจจุบัน กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องท้ำทำยที่ท ำให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ต่ำงๆ 

ส่งผลให้วิถีในกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรเปลี่ยนไปเช่นกัน ซ่ึงนอกจำกควำมยึดมั่นในค่ำนิยม SPIRIT ที่หล่อหลอมควำมเป็นคน

ดี คนเก่ง และมีควำมรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม อันเป็นพื้นฐำนให้แก่พนักงำนทุกคนแล้ว บุคลำกรในองค์กรยังต้องปรับตัว

ให้ทันต่อสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมำ ปตท. ได้น ำ D (Digitalization) ซ่ึงเป็นกำร 

“ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” มำเสริมเข้ำกับค่ำนิยม SPIRIT ให้มีควำมแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่

พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้บุคลำกรน ำดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนให้เกิดประสิทธิภำพ และต่อ

ยอดกำรขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดเป็น SPIRIT+D 
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การสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บรหิาร 
เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ดังนั้นกำรสรรหำและแต่งตั้งต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  จึงต้อง

เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรี 
และด ำเนินกระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จัตวำ โดยคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวน 5 คน 
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมส ำหรับเป็นผู้บริหำร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. 
ยกเว้น เป็นผู้บริหำรซ่ึงเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำ
สรรหำผู้ที่มีควำมเหมำะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจพิจำรณำแต่งตั้ ง โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่
ผู้บริหำรเดิมพ้นจำกต ำแหน่ง สัญญำจ้ำงมีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรจะจ้ำงผู้บริหำรเดิมต่อหลังจำก
ครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำง ไม่ต้องด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจ้ำงเกินสองครำวติดต่อกันไม่ได้ ซ่ึงในปี 2562 
คณะกรรมกำร ปตท. ได้ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่คนใหม่เพื่อท ำหน้ำที่แทนนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 
ซ่ึงจะครบวำระตำมสัญญำจ้ำงในวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ตำม
พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครจ ำนวน 6 คนโดยเป็น
ผู้บริหำรกลุ่ม ปตท. 6 คน ซ่ึงกระบวนกำรสรรหำด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสภำยใต้แนวทำงกำรสรรหำผู้บริหำรสูงสุด ตำม
มำตรำ 8 วรรค 3 แห่งพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  พ.ศ. 2518 และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครที่เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ปตท. เสนอและแต่งตั้ง นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. 
คนใหม่ ต่อจำกนำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร โดยเข้ำรับต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภำคม 2563 และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี                 
นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง    

ปตท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีผู้บริหำรขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 
เพื่อทดแทนผู้บริหำรระดับสูงที่จะเกษียณอำยุในอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำ โดยตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมำปตท. มีระบบ “กำรพัฒนำ
ผู้บริหำรระดับสูง (Group  Leadership  Development  Program  :  GLDP)”  เพื่อเป็นกำรวำง  Succession Plan ส ำหรับเตรียม
บุคลำกรให้มีควำมพร้อมขึ้นด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีต ำแหน่งว่ำงของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังนี้ 

 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (CEO and President) 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญห่รือเทียบเท่ำ (Executive Vice President :  EVP) 

 ผู้จัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ (Vice President  : VP) 
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โดยมีกลไกกำรบริหำร ดังนี ้

 คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 

 คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. - Minor  (PTT Group Management Committee-Minor : PTTGMC-

Minor) 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee : HRAC) 

 คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคลของบรษิทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (Human Resources 

Management Committee: HRMC) 

 คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

ผลการด าเนินการ ปี 2562 

 กำรเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับ EVP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ (กลุ่ม ปตท.)    

- จ ำนวน Pool Member  38 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2562) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง รวม  37 รำย (ปี 2551 - 2562) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member คอื กลุ่มผู้บริหำรระดบั VP ที่มีควำมพร้อมและศักยภำพ (กลุ่ม ปตท.)    

- จ ำนวน Pool Member  114 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2562) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  73 รำย (ปี 2552 – 2562) 

 กำรเตรียม  VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับ ผจ.ส่วน ที่มคีวำมพร้อมและศักยภำพ (ปตท.) 

- จ ำนวน Pool Member  122 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2562) 

- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง รวม 222 รำย (ปี 2552 - 2562) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปตท. ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส ำคัญในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

ในฐำนะบริษัทพลังงำนแห่งชำติที่มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ และบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ปตท. ได้ตระหนักถึงพันธกิจส ำคัญในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โปร่งใส และสร้ำงควำมเท่ำเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
ปตท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนำองค์กรให้เป็นต้นแบบด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้วยเช่ือมั่นว่ำ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นระบบ
บริหำรจัดกำรที่ก่อให้เกิดควำมเป็นธรรม สร้ำงควำมมั่นใจในกำรลงทุนและสร้ำงมูลค่ำระยะยำวให้กับผู้ถือหุ้น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงท ำให้องค์กรมีกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน  

ตั้งแต่แปลงสภำพเป็น บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  และกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลำยปี 2544  
คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้ จัดท ำนโยบำยด้ำนจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำน ตำมระบบกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กรที่ได้มำตรฐำนและเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับของบริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) รวมทั้งก ำหนดระเบียบบริษัทว่ำด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในปี 2544 ซ่ึงได้ทบทวนและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และ
จัดท ำคู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ 
เป็นครั้งแรกในปี 2546 โดยมีกำรทบทวนปรับปรุงอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจำกรำยงำน Corporate Governance Assessment Report ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสำกลของ The Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard 
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กร Dow Jones Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของ
บริษัทชั้นน ำในระดับสำกล โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 และใช้ช่ือว่ำ “คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำง
จริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)” หรือคู่มือ CG ซ่ึงในปี 2562 คณะกรรมกำร 
ปตท. อนุมัติกำรทบทวนสำระส ำคัญที่ปรับปรุงในคู่มือ CG ได้แก่ 

 กำรปรับปรุงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องกำร
พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวำระที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน 

 กำรปรับปรุงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมถึงคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีสำระส ำคัญและแนวปฏิบัติครอบคลุมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ทั้งนี้ ปตท. ก ำหนดให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร โดยมี
เป้ำหมำยที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนร่วมกับทุกภำคส่วน (Sustainable Growth Strategy) เพื่อมุ่งสู่ กำรเป็น
บริษัทพลังงำนไทยข้ำมชำติช้ันน ำ เป็นองค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจและสมบัติอันล้ ำค่ำของคนไทย (Pride & Treasure of Thailand) 
มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล บนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate 
Governance : CG)  

 นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy)   
ปตท. มกีำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือ CG อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย แนวปฏิบัติที่ดี กำรด ำเนิน

ธุรกิจ สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ ต้องลง
นำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อเป็นค ำมั่นสัญญำและน ำไปถือปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้ 
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1. คณะกรรมกำร ปตท. ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนมุ่งมั่นที่จะน 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. ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม  

2. คณะกรรมกำร ปตท. จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมทุ่มเทและรับผิดชอบ มีควำมเป็นอิสระ และมีกำรจัดแบ่งบทบำท
หน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 

3. คณะกรรมกำร ปตท. มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย และแผนงำนที่ส ำคัญของ ปตท. โดย
จะต้องพิจำรณำถึงปัจจัยเส่ียงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสม รวมทั้งต้องด ำเนินกำรเพื่อให้
มั่นใจว่ำระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชี มีควำมน่ำเชื่อถือ 

4. คณะกรรมกำร ปตท. จะต้องเป็นผู้น ำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรก ำกั บดูแล
กิจกำรที่ดีของ ปตท. และสอดส่องดูแลเรื่องกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมกำร ปตท. อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องขึ้นตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยพิจำรณำกลั่นกรองงำนที่
มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบ 

6. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรฯ  

7. คณะกรรมกำร ปตท. เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณของ ปตท. เพื่อให้
คณะกรรมกำรฯ ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ
ข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่องทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทำงกำร
เงินอย่ำงเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบกำรให้ข้อมูลแก่
นักลงทุนและประชำชนทั่วไป 

9. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องให้ผู้ถือหุ้น ปตท. ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ 
และมีช่องทำงที่เหมำะสมในกำรส่ือสำรกับ ปตท. 

10. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรที่ส ำคัญทุก
ระดับอย่ำงเหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส เป็นธรรม 

11. คณะกรรมกำร ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้
มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตำม
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน 

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ บนระบบเครือข่ำย  PTT Intranet และบนเว็บไซต์ ของ ปตท. เพื่อให้นัก
ลงทุน และผู้สนใจทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียน ำไปใช้ประโยชน์หรือน ำไปใช้อ้ำงอิง 
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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 ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของ 
ปตท. และในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

ทั้งนี้ในปี 2562 ปตท. ได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหสับดีที่ 11 เมษำยน 2562 ณ ห้องบำงกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ ช้ัน 5  ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุักร กรุงเทพมหำนคร กำรประชุมครั้งนี ้
ปตท. เป็นรำยแรกของภำคอุตสำหกรรม ที่ได้รับกำรรับรอง “กำรจัดประชุมอย่ำงยั่งยืน” จำก “ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุม
และนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau: TCEB)” และไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ปตท. ได้ปฏบิัติตำมแนวทำงของโครงกำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผู้ถือหุน้ (AGM Checklist) ของสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย สมำคมบริษทัจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยในปี 2562 ปตท. ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปทีี่ 7 

9.1.1.2  การแจ้งเชิญประชมุล่วงหน้า 
 ในปี 2562 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติให้มีกำรจัดกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีในวันที่ 11 เมษำยน 2562 โดยได้เปิดเผยมติกำรประชุม วันประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมและแจ้ง
ข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำในวันที่คณะกรรมกำรมีมติก่อนกำร
จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. จะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม ข้อมูลประกอบที่ส ำคัญและจ ำ เป็นส ำหรับกำรตัดสินใจ/ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนมำซ่ึงมีรำยละเอียดครบถ้วน  รำยงำนประจ ำปีพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร
ประชุม  เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ และระบุวิธีกำรใช้ไว้ชัดเจนตำมที่ ปตท. ก ำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำมำกกว่ำ 
14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่  21 มีนำคม 2562   และได้ท ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน
ทั้งฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่  5-7 เมษำยน  2562) 
เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม  
 ทั้งนี้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปตท.ได้น ำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบเปิดเผยใน เว็บไซต์ 
ของ ปตท. ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนำคม 2562) 

9.1.1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนเริ่มกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  ประธำนที่ประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษำกฎหมำยซ่ึงท ำหน้ำที่เป็นคนกลำงและสักขีพยำนให้ที่ประชุมรับทรำบ แล้วจึงช้ีแจงกติกำทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงกำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ
อย่ำงชัดเจน และเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  ถำมค ำถำมในแต่ละวำระ  และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  จำกนั้นประธำนฯ และผู้บริหำรจะตอบข้อ
ซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ ส ำหรับวำระ
กำรเลือกตั้งกรรมกำร ประธำนฯจะด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล 
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 ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับวำระกำรประชุม และไม่เพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้ำ
ร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดอำจขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจำรณำระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนี้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562 ไม่มีกำรเปลี่ยนล ำดับระเบียบวำระ และไม่มีกำร
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในที่ประชุมอย่ำงใด 
 อนึ่ง ในกำรประชุมทุกครั้งจะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยกำรลงมติพร้อมกับ
นับคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมำณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั้งนี้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2562 ได้ก ำหนดกำรประชุมเวลำ 13.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลำ 11.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
กำรประชุมรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 5,189 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 2,591 รำย และรับมอบฉันทะ 2,598 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
20,697,911,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4641 ซ่ึงเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของปตท. จ ำนวนทั้งส้ิน 
28,562,996,250 หุ้น โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย  

- กรรมกำรทั้งคณะเข้ำร่วมครบจ ำนวน 15 ท่ำน  โดยประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ประธำนกรรมกำร
เฉพำะเรื่องทุกคณะ กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย ประธำนเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน ร่วมช้ีแจงข้อมูลด้ำนบนเวที พร้อมทั้งผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรจำกบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้ำนหน้ำเวที เพื่อช้ีแจง และให้ข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถำม
ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นรำยย่อยด้วย 

- ผู้สอบบัญชี จำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่  1.  นำงสำวมะยุรีย์ จันทะมำตย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก  2.  นำงสำว
ผกำวรรณ สืบเหล่ำ  3.  นำงสำวจิรำวัฒน์  พฤกษำสวย  

         -ที่ปรึกษำกฎหมำย จำกบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด (ท ำหน้ำที่เป็นสักขีพยำน ตรวจสอบและสอบกำร
ลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดกำรประชุม) ได้แก่ 1.  นำงวีระนุช ธรรมำวรำนุคุปต์  2.  คุณพัชรพร ภู่ทรำนนท์       

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 18.45 น.) 
มีผู้ถือหุ้นมำประชุมรวมทั้งส้ิน 7,211 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 3,337 รำย และรับมอบฉนัทะ 3,874 รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทั้งสิ้น 23,458,184,683 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 82.13 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้แลว้ทั้งหมด 

 9.1.1.4  แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรำยงำนประจ ำปี และแบบรำยงำนใหม่ระหว่ำงปีกรณีมีกำรเปลี่ ยนแปลง และในกำรประชุมใดๆ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำหรืองดออกเสียงใน
เรื่องนั้นๆ 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น หำกมีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวำระใด  กรรมกำรท่ำนนั้ น
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั้นๆ   

 9.1.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุน้ 
 ในปี 2562  ปตท. จะจัดส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์ภำยในช่วงเย็นหลังจำกเสร็จส้ินกำรประชุม (วันที่ 11 เมษำยน 2562) และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  (ซ่ึงจด
บันทึกรำยงำนกำรประชุม โดยแยกวำระชัดเจน ระบุจ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำประชุม/ลำประชุม ข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและข้อช้ีแจง
ของคณะกรรมกำร วิธีกำรนับคะแนนเสียง และผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระไว้อย่ำงครบถ้วน) ให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ และ



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่5 

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ภำยในก ำหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม วีดีทัศน์ ภำพ 
และเสียงของกำรประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย 

9.1.2    การปฏบิัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรำยเท่ำเทียมกัน (แม้ว่ำจะถือหุ้นไม่เท่ำกันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกันตำมจ ำนวนหุ้นที่

ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิพื้นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ฐำนะ
ทำงสังคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. ได้จัดเตรียมที่นั่งส ำหรับผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 
และหญิงมีครรภ์ไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด  รวมทั้งจัดเจ้ำหน้ำที่ไว้คอยอ ำนวยควำมสะดวก  ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท ำเป็นภำษำอังกฤษเผยแพร่พร้อมภำษำไทย รวมทั้งก ำหนดให้
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงกำรจัดกิจกรรมอื่นๆ ส ำหรับผู้ถือ
หุ้น ปตท. ก็เปิดโอกำสให้โดยไม่มีข้อจ ำกัด 

9.1.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอชื่อบุคคลเพือ่แตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ปตท. ก ำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนแนวทำงกำรพิจำรณำ
กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระ และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำให้คณะกรรมกำร ปตท. พิจำรณ ำ
ก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกำสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรก ำกับดูแลบริษัท และกำรคัดสรร
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ำย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ำนเดียว หรือหลำยท่ำนที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท หรือ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 หุ้นและจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่ำวต่อเนื่องมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี เสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ปตท. ก่อนกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปีตั้งแต่เดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน ของปี 2561  เพื่อเตรียมกำรในกรณีต้องเสนอช่ือกรรมกำรเพื่อขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (คนร.) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแล
รัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557 
 ทั้งนี้ ปตท. ได้น ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่ำวประกำศในเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2561 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 แล้ว อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอช่ือบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในระยะเวลำดังกล่ำว ซ่ึง เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบแล้ว 

 9.1.2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 เช่นเดียวกับกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ในกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562  ปตท. ได้อ ำนวยควำมสะดวกให้กับ          
ผู้ถือหุ้นทุกรำย ตั้งแต่กำรเลือกสถำนที่จัดกำรประชุมให้สำมำรถเดินทำงมำโดยรถสำธำรณะได้โดยสะดวก เพียงพอกับจ ำนวนผู้ถือ
หุ้นที่จะมำเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ควำมสะดวกอย่ำงเพียงพอ สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่ใช้รถเข็น กำรจัดห้องประชุมส ำรองและระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณโต้ตอบระหว่ำงห้องประชุม                  
กำรเตรียมกำรรักษำควำมปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้ำร่วมกำรประชุม กำรเปิดบริกำรตรวจรับเอกสำร
ลงทะเบียนล่วงหน้ำ 7 วัน กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรถ่ำยเอกสำรและตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กำรเปิดรับลงทะเบียน
ก่อนเวลำประชุม 2 ช่ัวโมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดท้ำย กำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยกำรใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและกำรลงคะแนนเสียง เพื่อควำมสะดวก
รวดเร็ว รวมทั้งกำรจัดให้มีกำรเลี้ยงรับรองส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุม  
 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
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เชี่ยวชำญทำงภำษำคอยให้ควำมสะดวกในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำไทยซักถำม
ข้อสงสัยหรืออภิปรำยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีกำรส่ือสำรที่เหมำะสมและมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งค ำถำม และ
ค ำตอบส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษำประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรส ำหรับผู้ถือหุ้น
ชำวต่ำงชำต ิ

 9.1.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุม  ประจ ำปี 2562 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมกำรอิสระของ ปตท. ท่ำนใดท่ำนหนึ่งจำกกรรมกำรอิสระที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรำยช่ือไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่ำนหนึ่ง นอกจำกนี้ 
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. ในฐำนะบรษิัทพลังงำนแหง่ชำติ เป็นกลไกส ำคัญในกำรขบัเคลื่อนประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำต ิและมี
พันธกิจในกำรสร้ำงควำมมั่นคงดำ้นพลังงำนในระยะยำว โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณทีเ่พียงพอ มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และ
รำคำเป็นธรรม รวมทัง้สนับสนุนนโยบำยของภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ มีกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญประกอบด้วย  
  1) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน มีกำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงพลังงำนอย่ำงต่อเนือ่งเพื่อรองรับ
ปริมำณกำรใช้ที่เพิ่มขึ้น  เช่น ขยำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ก ำลังกำรผลิต และสถำนีรับก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Receiving 
terminal) กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ พร้อมกันนี้ยังมุ่งไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงซ้ือขำย LNG ในภูมิภำคอำเซียน รวมถึงกำรลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ เช่น แบตเตอรี่ และพลังงำนสะอำด เป็นต้น ทำงด้ำนกำรจัดหำพลังงำน ปตท. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงในกำร
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จัดหำพลังงำนจำกแหล่งต่ำงๆ ให้มีปริมำณที่เพียงพอ มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน เช่น กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งในประเทศ 
กำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ หรือกำรขยำยธุรกิจไฟฟ้ำทั้งในและนอกประเทศ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ    
   2) การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ  พร้อมไปกับกำรอุปถัมภ์เศรษฐกิจระดับฐำนรำกของประเทศร่วมกับภำครัฐอย่ำงใกล้ชิด โดยมีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญปี 
2562 เช่น  

 EECi : เป็นพันธมิตรหลักกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช .) ในกำร
วำงแผน พัฒนำ และบริหำรพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้เป็นเมืองวิจัยและพัฒนำเพื่อรองรับเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) ให้เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนของประเทศ และภูมิภำค 
โดยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยในกำรสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรวิจัย
ด้ำนระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ศูนย์กลำงกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำน
ชีววิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชีวภำพ (BIOPOLIS) ศูนย์กลำงและฐำนในกำรรังสรรค์นวัตกรรมจำก
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (SPACE INNOPOLIS) และศูนย์กลำงนวัตกรรมอำหำร (FOOD 
INNOPOLIS)  เพื่อปรับเปลี่ยนภำคอุตสำหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 นอกจำกนี้ ปตท. ยังร่วมระดมเงินทุน
ขั้นต้นแก่ InnoSpace (Thailand) ซ่ึงเป็นหน่วยงำนระดับชำติในกำรบ่มเพำะ พัฒนำ และยกระดับสตำร์ทอัพ
ในประเทศไทย  

 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ- LPG ผู้มีรายได้น้อย :  ร่วมกับกระทรวงพลังงำนและกระทรวงกำรคลัง 
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรช่วยเหลือในกำรให้ส่วนลด LPG ให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยคือผู้มีรำยได้น้อย โดยให้
ส่วนลดเฉพำะกับกลุ่มร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอย ที่ถือบัตรบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเท่ำนั้น ซ่ึงเป็นกำรช่วยแบ่ง
เบำค่ำครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก และส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของผู้มีรำยได้น้อย 

 การสนับสนุนการใช้น้ ามันดีเซล B10: เป็นผู้น ำร่องและเร่งผลักดันกำรขยำยสถำนีบริกำรพีทีที สเตช่ันที่มี
น้ ำมันดี เซล บี10 จ ำหน่ำย ซ่ึงนอกจำกจะมีรำคำที่ประหยัดกว่ำน้ ำมันดี เซลปรกติและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิ่มรำยได้ให้เกษตรกรปำล์มน้ ำมัน สร้ำงควำมมั่นคงของเศรษฐกิจฐำนรำกอีกด้วย 

 โครงการไทยเด็ด: ร่วมกับกระทรวงพำณิชย์ ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ในกำรจัดหำพ้ืนที่สถำนี
บริกำรน้ ำมันเป็นช่องทำงในกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ ให้ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนน ำสินค้ำเกษตร อำหำร 
และสินค้ำหัตถกรรมงำนฝีมือที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมำจ ำหน่ำย      

  9.1.3.1.2 สังคม ชุมชน  
ปตท. มุ่งมั่นในกำรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศผ่ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนและกำรเติบโตทำง

เศรษฐกิจ พร้อมดูแลสังคมชุมชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี  โดยน ำ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ (United Nations: UN) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 ผลส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มสังคมชุมชน และควำมเช่ียวชำญของกลุ่ม ปตท. มำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำสังคม
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม (People) ให้มีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรใช้
ชีวิตศตวรรษที่ 21  ตั้งแต่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกห้องเรียน พร้อมทั้งพัฒนำทักษะเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิตของชุมชนไปสู่กำรพึ่งพำตนเองผ่ำนกำรส่งเสริมอำชีพและกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน  และการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) ผ่ำนกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
ระบบนิเวศ ฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อม ทั้งในเมืองและชนบท ตลอดจนสำนต่อกำรปลูกและดูแลรักษำป่ำจำกโครงกำรปลูกป่ำ  
1 ล้ำนไร่ เพื่อสร้ำงผืนป่ำอันสมบูรณ์ และลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
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อนึ่ง รำยละเอียดในเรื่องดังกล่ำวปรำกฏอยู่ในหัวข้อ “องค์กรที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship)” ใน
รำยงำนควำมยั่งยืนปี 2562 (Corporate Sustainability Report 2019)  

9.1.3.1.3 ผู้ถือหุ้น  
ปตท. ยังคงยึดมั่นในกำรเป็นองค์กรแห่งควำมภำคภูมิใจและสมบัติอันล้ ำค่ำของคนไทย (Pride & Treasure of 

Thailand) ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำร 3 ด้ำน (3P) ได้แก่ People กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ Planet กำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมควบคู่กับกำรดูแลสังคมและชุมชน และ Prosperity กำรเป็นฐำนควำมมั่นคงให้แก่ภำคเศรษฐกิจและสังคม ด ำเนินธุรกิจ
ด้วยหลักธรรมำภิบำล และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล โดยด ำเนินงำนมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนร่วมกับทุก
ภำคส่วน (Sustainable Growth for All) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่ำ ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนทีด่ี มีควำมยั่งยืน เป็นองค์กร
ที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

 กิจกรรมส ำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยได้มีโอกำสเยี่ยมชมกำร

ด ำเนินงำน รับทรำบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหำร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
จังหวัดระยองของ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมำ  

ส ำหรับปี 2562 ปตท. ได้มีก ำหนดแผนงำนจัดกิจกรรมในวันที่ 29 – 31  ตุลำคม 2562 โดย ปตท. น ำส่งหนังสือ
เชิญและเอกสำรตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซ่ึงปรำกฏรำยช่ือ ณ วัน RECORD DATE เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้น ประจ ำปี 2562 (วันที่ 7 มีนำคม 2562) โดยทำงไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท.  
อนึ่ง เนื่องจำกมีผู้ให้ควำมสนใจและแจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. จ ำนวนมำกประมำณ 4,907 คน   ปตท. จึง
ก ำหนดให้ใช้วิธีกำรจับสลำกในกำรคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรเช่นเดียวกับที่ผ่ำนมำ โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี ผู้บริหำร และคณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นสักขีพยำน  ก ำหนดจับฉลำกในวันที่ 17 กันยำยน 2562 และประกำศ
รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้ำหน้ำที่ของ 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
ด ำเนินงำนของสถำบันฯ และโรงเรียนฯ จ ำนวน 450 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 150 คน ซ่ึง ปตท. จะน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกผู้
ถือหุ้นไปปรับปรุงกำรท ำงำนในปีถัดไป 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรในครั้งต่อไป (ประจ ำปี  2563) สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำและ
รำยละเอียดโครงกำรได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหำกเป็นสถำนที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเท่ำนั้น 

กิจกรรมส ำหรบัผู้ถือหุน้กู้ ปตท.  
ปตท. ได้จัดกิจกรรมส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงและ

รักษำควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงเป็นกำรตอบแทนควำมเชื่อมั่นที่ได้ลงทุนระยะยำวในหุ้นกู้ของ ปตท.  
ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2562 ยังคงมีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีจ ำนวนกว่ำ 18,000 รำย 
อำทิ 

- นิตยสำรรำยไตรมำส happiness ที่ใช้เป็นช่องทำงในกำรส่ือควำมข้อมูลองค์กร ให้ควำมรู้ทำงด้ำนพลังงำน 
และบทควำมต่ำง ๆ ที่ให้ทั้งสำระและควำมบันเทิงที่เหมำะสมและเป็นที่ถูกใจอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้
กลุ่มเป้ำหมำย 

- กิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำรกลุ่ม ปตท.  จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. และ 
งำนเทศกำลมหัศจรรย์ไม้เหมืองหนำวทิวลิปบำนที่ระยอง จังหวัดระยอง ในเดือนเมษำยน และครั้งที่ 2  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที ่9 

เยี่ยมชมโรงเรียนก ำเนิดวิทย์ (KVIS) สถำบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงกำรป่ำวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
ในเดือนตุลำคม ซ่ึงเป็นที่สนใจจำกผู้ถือหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่อง  

- กิจกรรมสำนสัมพันธ์ เช่น สัมมนำและเวิร์กชอปประเภทต่ำง ๆ โดยเฉพำะคอนเสิร์ตที่ยังคงได้กำรตอบรับ
ที่ดี เยี่ยมเสมอมำ ซ่ึงในปี 2562 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ตประจ ำปี  The XXL Concert โดยเป็นกำรฉลอง
ครบรอบ 10 ปี ในกำรจัดคอนเสิร์ตของ PTT Debenture Club นอกจำกนี้ยังมีละครเวทีในวำระครบ 40 ปี 
ปตท. เรื่อง The Musical of Love ซ่ึงเป็นกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวกำรผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำตลอด 4 ทศวรรษ
ของ ปตท.  รวมทั้ง กำรสนับสนุนวัฒนธรรมไทยจำกกำรจัดชมโขนพระรำชทำน เรื่องรำมเกี ยรติ ตอน 
สืบมรรคำ และ กำรแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง ตะเลงพ่ำย 

ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ เพิ่มระดับควำมพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเพิ่มช่องทำง PTT 
Debenture Mobile Application ท ำให้ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ของ PTT Debenture Club อำทิเช่น ข้อมูลกำรถือครอง
หุ้นกู้ วันครบก ำหนดไถ่ถอน รวมทั้งสมัครและตรวจสอบสิทธ์ิกิจกรรม  เรียกดูข้อมูลส่วนบุคคล  รับนิตยสำรออนไลน์  
ซ่ึงช่องทำงดังกล่ำวช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกมำกขึ้น 

กิจกรรมส ำหรับนักลงทุนสถำบัน    
ในปี 2562 นอกเหนือจำกกิจกรรมผู้บริหำรพบนักลงทุน เพื่อช้ีแจงข้อมูลผลประกอบกำรรำยไตรมำสแล้ว 

ปตท. ได้จัดให้นักลงทุนสถำบันและนักวิเครำะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และพบผู้บริหำรเพื่อ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเดือนกันยำยน ได้แก่ กำรเยี่ยมชม โรงงำน Residue Deep Catalytic Cracking: RDCC Plant: UHV ของ
บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  Polyols Lab & Innovation Center ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน)  
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน Gheco – One Power Plant ของบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) และโรงปลูกสตรอเบอร์ร่ี 
ของ ปตท. ที่จังหวัดระยอง   และเดือนตุลำคม ได้เยี่ยมชมกิจกำร MLNG Complex ของบริษัทปิโตรเลียม เนช่ันแนล เบอร์ฮำด 
(PETRONAS) บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTT Global LNG Company Limited) ซ่ึงบริษัท ปตท. และ ปตท.สผ. ถือ
หุ้นในสัดส่วนเท่ำกันที่ร้อยละ 50 ในโครงกำรLiquefaction Train 9 และ เยี่ยมชม Bintulu Onshore Receiving Facility (BORF) 
ของบริษัท ปตท.สผ.ที่เมืองบินตูลู รัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซีย กำรเยี่ยมชมดังกล่ำว มีเป้ำหมำยให้นักลงทุนและนักวิเครำะห์ทรำบ
ถึงทิศทำงโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งควำมร่วมมือของกลุ่ม ปตท. เพื่อควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ 

9.1.3.1.4 ลูกค้า   
ปตท. ด ำเนินธุรกิจทั้งตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จ ำหน่ำยคือ ผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับ ลูกค้ำธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ลูกค้ำธุรกิจก๊ำซ และลูกค้ำธุรกิจ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทั้งในกลุ่ม Business to Business: B2B และกลุ่ม Business to Consumer: B2C  

ปตท. รับฟังเสียงลูกค้ำ เพื่อใช้วิเครำะห์ก ำหนดควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
กำรเข้ำพบลูกค้ำ กำรสัมมนำ กำรส ำรวจควำมคิดเห็น ฯลฯ ซ่ึงเป็นช่องทำงที่ให้สำรสนเทศ ในด้ำนข้อมูลคู่แข่ง สภำพกำรแข่งขัน 
เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้ำ กำรใช้ชีวิตของผู้บริโภค ส่ิงแวดล้อมทำงกำรตลำด และควำมต้องกำรในอนำคตของลูกค้ำ 
โดยน ำไปพิจำรณำร่วมกับสำรสนเทศอื่นๆ ได้แก่ สถำนกำรณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังงำน นโยบำยรัฐ กฎระเบียบ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ข้อมูลกำรเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

ปตท. พัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กับลูกค้ำในกำรท ำธุรกรรมกับ ปตท. อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรพัฒนำ 
ระบบ e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ Direct Approved ช่วยให้ลูกค้ำสำมำรถสืบค้นข้อมูล รับกำรสนับสนุน และท ำ
ธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม. ปตท. พัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของศูนย์รับค ำส่ังซื้อและลูกค้ำสัมพันธ์ ด้วยระบบ iMind 
เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น อีเมล์ Website ข้อมูลสมำชิกบัตร PTT Fleet Card ฯลฯ เพื่อให้พนักงำน Contact 
Center ตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัยตลอดเวลำ 
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ปตท. จัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรและคู่มือปฏิบัติงำนที่ครอบคลุมทุกช่องทำง เช่น คู่มือมำตรฐำนสถำนีบริกำร คู่มือ
กำรบรรจุก๊ำซ คู่มือมำตรฐำน Contact Center  เป็นต้น โดยมีวิธีกำรตรวจประเมินผลตำมมำตรฐำนบริกำรตำมระบบ QSHEMSC, 
Mystery shopper, Gas Control ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีแก่ลูกค้ำได้
สม่ 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. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียน ตำมควำมรุนแรงของผลกระทบ โดยก ำหนด Service Level Agreement ส ำหรับข้อ
ร้องเรียนแต่ละประเภท ทั้งนี้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกเป็นข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรต้องได้รับกำรตอบสนองเบื้องต้นภำยใน 24 ช่ัวโมง และมีกำรตอบกลับไปยังลูกค้ำทุกรำยภำยหลังที่มี
กำรแก้ไขแล้วเสร็จ มีกำรสอบถำมถึงควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำของ ปตท. พร้อมแจ้งแผนกำรแก้ไขปัญหำระยะยำว สร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรแก้ไขปัญหำ และจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของ ปตท. ต่อไปในอนำคต 

ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้ำนควำมสะดวกและควำมปลอดภัยของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร 
PTT Tune Up ให้บริกำรตรวจเช็คเครื่องยนต์ และปรับจูนเครื่องยนต์ฟรี เป็นต้น 

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (ร้อยละ) 
 

กา๊ซธรรมชาต ิ

การคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
 

ก๊าซธรรมชาต ิ
โรงไฟฟ้าและ

ตลาดคา้สง่ 
อตุสาหกรรม 

ผลติภัณฑ์

ปิโตรเลยีม 

และปิโตรเคม ี

NGV 

ระดับความพงึพอใจปี 2562 92.2 90.6 92.7 93.1 88.4 96.2 

ระดับความพงึพอใจปี 2561 90.6 87.8 91.2 94.4 88.1 91.0 

ระดับความพงึพอใจปี 2560 92.0 90.7 92.2 93.7 91.0 88.3 

   
9.1.3.1.5 คู่ค้า     

ผู้ค้ำ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ค้ำ
อย่ำงเสมอภำคบนหลักกำรของกำรแข่งขันที่เป็นธรรม เคำรพสิทธิซ่ึงกันและกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออันดี ปฏิบัติ
ตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัด และปฏิบัติตำมกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรควบคุมคุณภำพ สินค้ำและ 
บริกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกำร  ปตท. จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

นอกจำกนั้น ปตท. มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตำมปณิธำนที่ตั้งไว้ ปตท.จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและ
พัฒนำให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยได้จัดท ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ค้ำ 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืนให้ประสบควำมส ำเร็จ  โดยมีปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน 3 
ปัจจัย คือ  

1. นโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 
นโยบำยและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยส ำคัญที่สร้ำงควำมตระหนักให้แก่พนักงำนภำยในองค์กร และสังคม

ภำยนอกรับทรำบถึงควำมมุ่งมั่น และทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร  ดังนั้น ในปี 2558 ปตท.  จึงได้ก ำหนดนโยบายการจัดหา
และบริหารงานผู้ค้าอย่างย่ังยืน กลุ่ม ปตท.   
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เพื่อให้ผู้ค้ำของ ปตท. มีแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรองค์กรอย่ำงยั่งยืน และ
เหมำะสมมำกขึ้น ปตท. ได้ท ำกำรทบทวน 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. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผู้ค้ำโดย

ค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม  และกำรก ำกับดูแล ( Environment, Social & Governance: ESG ) ปตท. ได้ประเมิน
ควำมเส่ียงและผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และกำรก ำกับดูแลของกลุ่มงำนสินค้ำและบริกำร เพื่อแบ่งระดับกำรบริหำรคู่ค้ำ 
เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่ม Critical  2. กลุ่ม Key  3. กลุ่ม Manage เรียงตำมล ำดับควำมรุนแรง และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น ส ำหรับ
ผู้ค้ำกลุ่ม Critical จะได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเข้มข้น นอกเหนือจำกกำรลงนำมรับทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ 
ปตท. แล้ว ต้องมีกำรตอบแบบประเมินกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน (Sustainability  Performance Assessment) ซ่ึงหำกผู้ค้ำประเมิน
ตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจะต้องจัดท ำแผนงำนและกรอบเวลำในกำรปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan)  
ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเข้ำตรวจสอบ (Auditing)  ผลกำรประเมินตนเองของผู้ค้ำ โดยในปี 2562 คณะท ำงำน ปตท. 
ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก ได้เข้ำตรวจประเมินกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของผู้ค้ำกลุ่ม Critical จ ำนวน 12 บริษัท โดย                  
ผลคะแนนในภำพรวมของผู้ค้ำผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด  ปตท. ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้ค้ำหลักที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
ควำมยั่งยืนของผู้ค้ำ และฝึกปฏิบัติกำรประเมินศักยภำพด้ำนควำมยั่ งยืนของบริษัทตนเอง เพื่อวำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย ปตท. ต่อไป นอกจำกนี้ ปตท. ได้ก ำหนดมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (PTT Green Procurement) 
ตำมนโยบำยของภำครัฐ โดยมีกำรพัฒนำระบบเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ผ่ำนระบบ PTT Vendor Management ซ่ึงระบบดังกล่ำวจะรวบรวมข้อมูลปริมำณกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมของ ปตท. (Green Spending) และผู้ค้ำที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกกำรเสนอรำคำสำมำรถรำยงำนข้อมูลกำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Product) ในกำรด ำเนินงำนให้กับ ปตท. โดยเริ่มใช้งำนตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 เป็น
ต้นมำ มีจ ำนวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 42 งำน คิดเป็นมูลค่ำกำร
จัดหำรวมทั้งส้ิน 327 ล้ำนบำท  

นอกจำกนี้ เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินกำรด้ำน Pride ในกำรเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระหว่ำงส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวิสำหกิจ และหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เพื่อให้กำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตนโยบำยของรัฐบำลที่
เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต น ำไปสู่กำรปฏิบัติในภำครัฐวิสำหกิจได้อย่ำงประสบผลส ำเร็จตำม
หลักธรรมำภิบำลและบรรษัทภิบำล โดยในส่วนของกำรให้และกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลกำร
จัดหำพัสดุ โดยปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงดังกล่ำวเป็นรำยเดือนผ่ำนเว็บไซต์ www.pttplc.com  เพื่อให้
ประชำชนตรวจดูได้ ทั้งนี้ กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ปตท. จะได้รับกำรประเมินเป็นประจ ำทุกปีผ่ำนโครงกำรประเมนิ
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คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐโดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำหรับปี 2562 ผลกำรประเมินจำกกำร
ตรวจสอบหลักฐำนเชิงประจักษ์ในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ 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 โดย ปตท. ได้เปิดเผยแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจ ำปี 2562 ตำมที่กฎหมำยดังกล่ำวก ำหนดแล้วทั้ง 3 ช่องทำงด้วยกัน ได้แก่เว็บไซต์ www.pttplc.com ระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลำง และสถำนที่ปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของ ปตท. 

 เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ทั้งในส่วนของกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในส่วนที่ต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ และกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงที่เกี่ยวกับกำรพำณิชย์โดยตรงซ่ึงปฏิบัติตำม
กฎระเบียบของ ปตท. ที่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐแล้ว จึงได้มี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลตรวจสอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง (คตจ.) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้บริหำรจำกหน่วยงำนจัดหำ 
หน่วยงำนกฎหมำย และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ ปตท. เพื่อก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดซ้ือ              
จัดจ้ำงของ ปตท. ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงในแต่ละปี 
คตจ. จะด ำเนินกำรตรวจสอบกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยสุ่มตรวจสอบงำนจัดซ้ือจัดจ้ ำงเพื่อตรวจหำข้อบกพร่องจำกกำร
ด ำเนินงำน หำสำเหตุของข้อบกพร่อง และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ ำ ทั้งนี้ ในปี 2562 ผู้บริหำรได้
มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในกำรเป็นองค์กรโปร่งใส จึงก ำหนดให้มีตัวช้ีวัด (KPI) ของทุกสำยงำนในกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย และกฎระเบียบภำยในของ ปตท. ด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ ปตท. มีควำมคุ้มค่ำ โปร่งใส 
เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ มีประสิทธิผล 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 ำเนินกำรทั้งหมดนี้สัมฤทธิ์ผล ปตท. จึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนาศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหำร และ
พนักงำนภำยในองค์กรอย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม  ผ่ำนกำรอบรม ส่ือควำม รวมถึงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
(Knowledge Management : KM)  เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนควำมยั่งยืนสู่กำรบริหำรจัดกำรผู้ค้ำ  นอกจำกนี้ ปตท.              
ได้สร้ำงควำมพร้อม และส่ือควำมให้แก่ผู้ค้ำควบคู่กันไป   เพื่อให้ผู้ค้ำเตรียมกำรพัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจของตนให้เป็นไปตำม
แนวทำงควำมยั่งยืน หรือ แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำ ปตท. (PTT Supplier  Sustainable  Code of  Conduct)  

เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมรู้ระหว่ำง ปตท. กับผู้ค้ำ และพัฒนำศักยภำพของผู้ค้ำให้พร้อมสนับสนุน 
ปตท. ทั้งในด้ำนผลกำรด ำเนินกำร ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  ปตท. ได้ มีการจัดงาน
สัมมนาผู้ค้าเป็นประจ ำทุกปี (Supplier Relationship Management Seminar: SRM)  เพื่อส่ือสำรถึงทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. ตำมหลักกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk 
and Compliance; GRC) ให้มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต มีช่องทำงกำรร้องเรียนที่เหมำะสม และส่ือสำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
ประเภท วิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงที่เกี่ยวข้องของผู้ค้ำ โดยในปี 2562 ได้ส่ือสำรและให้
ควำมรู้ระบบงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงใหม่ภำยใต้โครงกำร Digital Procurement แก่ผู้ค้ำของ ปตท. ภำพรวม ในพื้นที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง สำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซ และสำยงำนก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยส่ือควำมนโยบำย                     
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง เพื่อให้ผู้ค้ำมีควำมพร้อมในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงบนระบบ
ดิจิทัล  นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดอบรมควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืน  ISO 20400 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน
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ไอเอสโอ (สรอ.)  ให้แก่พนักงำนสำยงำนจัดหำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของ ปตท. จ ำนวน 1  รุ่น มีผู้เข้ำอบรมทั้งส้ิน 34 คน    
ซ่ึงระบบงำนมำตรฐำนดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืนที่จะช่วยพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ค้ำและ ปตท. ได้ 

ปตท. ได้ก ำหนดให้ผู้ที่จะเข้ำร่วมเสนอรำคำ  จะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรท ำงำนและ 
กำรใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด  โดยเฉพำะกำรท ำงำนที่มีผลกระทบต่อควำมปลอดภัย                           
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม  ให้ระมัดระวังในกำรท ำงำนเป็นพิเศษ  ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของผู้ค้ำ              
เพื่อประเมินศักยภำพกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม นอกจำกนี้  พนักงำนของ
บริษัทผู้ค้ำต้องผ่ำนกำรอบรมกำรปฏิบัติตน กำรด ำเนินกำรในพื้นที่กำรท ำงำนของ ปตท. และปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดในกำรเข้ำ
ท ำงำนในเขตปฏิบัติงำน  ซ่ึงก ำหนดกำรปฏิบัติตนตำมแต่ละลักษณะงำนไว้  

ปตท. ได้จัดท ำ ทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List; PTT AVL)  เพื่อประโยชน์ในงำนจัดหำสินค้ำและบริกำร
ด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่ำภำยใต้กระบวนกำรก ำหนดกลุ่มงำน และขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรคัดเลือกผู้ค้ำเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ำ
กับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้ำที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งมอบสินค้ำ/บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรขององค์กร และส่งเสริมควำมเป็น
พันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่ำงยั่งยืน  โดยในปี 2562 มีผู้ค้ำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้ำ ปตท. รวมจ ำนวน 233 
บริษัท จำก 19 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) 

จำกหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นดังกล่ำวแล้ว   ปตท. ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณสมบัติผู้ค้ำในด้ำนกำรด ำเนินงำน และ
แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืนของผู้ค้ำควบคู่กันไปด้วย    

หลังจำกผู้ค้ำส่งมอบสินค้ำ/บริกำรในแต่ละงวดงำนแล้ว  ปตท. จะประเมินผู้ค้ำ พร้อมทั้งแจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ค้ำ
ทรำบข้อดี/ข้อควรปรับปรุงในกำรด ำเนินงำน เพื่อพิจำรณำน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของผู้ค้ำเอง (Supplier Development) ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป  

 นอกจำกนี้ ในกำรจัดหำสินค้ำและบริกำร ปตท. จะสนับสนุนผู้ค้ำในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจำรณำ
ข้อมูลกำรจัดหำที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ปตท. มีกำรจัดหำสินค้ำจำกท้องถิ่นประมำณร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรจัดหำสินค้ำจำกใน
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  
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เพื่อให้มั่นใจว่ำ ปตท.ปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบต่ำงๆที่ก ำกับดูแลองค์กรอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  ปี 2560 จึง
จัดตั้งฝ่ำยก ำกับกฎหมำยและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) ขึ้นภำยใต้ส ำนักกฎหมำย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 
ประเมินควำมเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงำนในองค์กรให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนด ตลอดจนติดตำมตรวจสอบ และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้บริหำรสูงสุด และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง  

ปตท.พัฒนำ และประยุกต์ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนมำตั้งแต่ปี 2560  โดยได้ท ำกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ภำยใต้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Way of Conduct) ซ่ึงมีบริษัทในกลุ่มจ ำนวน 15 บริษัท ใน 14 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 30 พื้นที่ พบว่ำประเด็นควำมเส่ียงที่
ส ำคัญ คือ ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย แรงงำนอพยพ ควำมมั่นคงปลอดภัย  สภำพกำรท ำงำนของผู้ค้ำ มำตรฐำนกำรเป็นอยู่
ของชุมชน และสิทธิของชนพื้นเมือง ซ่ึงได้พัฒนำ และประยุกต์ใช้มำตรกำรควบคุม และแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน 
เพื่อควบคุมระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อให้
มำตรกำรควบคุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลสูงสุด  จำกกำรปฏิบัติตำมระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็น
รูปธรรม และต่อเนื่องท ำให้ในปี 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ท ำกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักสำกล 10 ประกำรของ The United Nations Global Compact  อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังได้เข้ำร่วมกำร
ประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของ Corporate Human Rights Benchmark ซ่ึงผลกำรประเมินดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 

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 

 9.1.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นรายงานทางการเงนิและไม่ใช่การเงิน    
ปตท. จัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ปี 2562 เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 
Standard 2016  และแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ (Oil and Gas Sector Disclosure) รวมถึงน ำเสนอ
ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบของ Integrated Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC) 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติตำมหลักสำกล 10 ประกำรของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (The United Nations Global 
Compact: UNGC) น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นขององค์กรในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำม
กรอบของสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of The Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของธุรกิจ 
นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรสอบทำนรำยงำนฯ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงำนอิสระภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้
จัดส่งรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2562  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรำยงำนฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ 
UNGC 
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 9.1.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทนุ   
ปตท. แปรหรือแปลงสภำพและกระจำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2544 และได้จัดตั้ง

หน่วยงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่อผู้ถือหุ้นและ  
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงข้อมูลทำงกำรเงิน เช่น ผลกำรด ำเนินงำนและงบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำนและกำร
วิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (Management Discussion and Analysis : MD&A) รำยไตรมำส กลยุทธ์และแนวโน้มในอนำคตของ 
ปตท. ให้ได้ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ เท่ำเทียม และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ทั้งนี้ สำมำรถติดต่อหน่วยงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดย
ตรงที่ โทร 02537-3518-9 Email : ptt-ir@pttplc.com และติดตำมข้อมูลของ ปตท. ผ่ำนเว็บไซด์ www.pttplc.com ซ่ึงมีข้อมูลทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ที่ได้มีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ดังมีข้อมูลที่ส ำคัญดังนี้   
 ข้อมลูบริษัท 
 รำยงำนประจ ำปี  (แบบ 56 -2)  / แบบแสดงรำยกำร

ประจ ำปี (แบบ 56-1) 
 ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญ 
 ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ 
 เอกสำรน ำเสนอและเว็บแคสต์ 
 Roadshow/Conference 
 Analyst Research 
 ปฏิทินกิจกรรม 
 จรรยำบรรณส ำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ข้อมูลโครงกำรลงทุนที่ส ำคัญ 
 กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององค์กรโดยผู้บริหำร 
 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐ 
 แผนงำนที่ส ำคัญ 
 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงิน 
 กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ส ำคัญ 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ช่ือและเบอร์ติดต่อฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 

 โดย ปตท. ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำน
และกำรแจ้งสำรสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน  ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทั้งในทำงตรงและทำงออ้มอย่ำงต่อเนื่อง  สรุปได้ดังนี้ 

 ทางตรง  :  ปตท. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน งบลงทนุ สถำนกำรณ์แนวโน้มอุตสำหกรรมให้แก่นักวิเครำะห ์
นักลงทุนสถำบัน และพนักงำน เป็นระยะๆ อย่ำงสม่ ำเสมอในรูปแบบกำรประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และ
นักลงทุนสถำบัน (Analyst Meeting) รำยไตรมำส, กำรประชุมทำงโทรศัพท์ Conference Call ตำมที่ร้องขอ, 
กำรพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (Local & International Roadshow/Conference) ซ่ึงจัดโดย
สถำบันกำรเงินในประเทศและต่ำงประเทศ, กำรประชุม/เข้ำพบผูบ้ริหำรตำมกำรนัดหมำย (Company Visit) 
ของนักวิเครำะห์ นักลงทนุ และหรือผูท้ี่เกี่ยวข้อง เช่น บริษทัจัดอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating 
Agencies), กำรให้ข้อมูล อำทิ รำยงำนผลประกอบกำร/โครงกำรลงทุน ให้แก่ส่ือมวลชน (Press Meeting),              
กำรให้ควำมรู้ธุรกิจ ปตท. ขั้นพืน้ฐำน, กำรเยี่ยมชมกิจกำรของกลุ่มปตท. (site visit), กำรร่วมกิจกรรมพบนัก
ลงทุนรำยย่อยจดัโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) นอกจำกนี้ ในปี 2562 ปตท. ได้น ำเทคโนโลยี 
(Digital) มำใช้ในงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้แก่ กำรประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทนุสถำบนั (Analyst 
Meeting) รำยไตรมำส ผ่ำน Facebook live (ไทยและอังกฤษ), กำรให้ข้อมูลแก่นักวิเครำะห์ฯและนักลงทุน
สถำบัน รวมทั้งตอบกลบักำรสนทนำด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ ผ่ำน PTTIR Line Chatbot ซ่ึงช่วยเพิ่มควำม
สะดวก ลดค่ำใช้จ่ำยและเวลำกำรเดินทำงของนักวิเครำะห์ฯและนกัลงทุนสถำบัน และ ปตท. ไดร้ว่มกิจกรรม
พบนักลงทุนสถำบนัต่ำงประเทศผ่ำน Digital platform (SET Digital Roadshow) จัดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ               
ทุกไตรมำส สรุปกิจกรรมที่ส ำคญัของหน่วยงำนผู้ลงทุนสัมพันธป์ี 2561 - ปี 2562 ดงันี ้
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กิจกรรม กิจกรรม ปี 2561 
(จ านวน: ครั้ง) 

กิจกรรม ปี 2562 
(จ านวน: ครัง้) 

Analyst meeting พร้อม Facebook live 4 4 
Conference Call (แถลงผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส  
งบลงทนุ และเหตุกำรณ์ส ำคัญอื่นๆ (หำกมี)) 5 5 

Roadshow/Conference ในประเทศ (รวมถึงกำรให้ควำมรู้ธุรกิจ 
ปตท. ขั้นพื้นฐำน) 12 14 

Roadshow/Conference ต่ำงประเทศ (รวม Video Conference)  14 9 
Company Visit / Conference call (Upon Request) 55 57 
Credit Rating Review 4 4 
Press meeting 2 2 
กำรเยี่ยมชมกิจกำรของนักวิเครำะห์ฯและนักลงทุนสถำบัน 4 4 
ทำง e-mail / โทรศัพท์ 8-10 ครั้งต่อวัน 8-10 ครั้งต่อวัน 
ร่วมกิจกรรมนักลงทุนรำยย่อยโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ  
(Opportunity Day) รำยไตรมำส และงำน SET in the City) 

5 5 

ร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow โดยตลำดหลักทรัพย์ฯ 4 4 
น ำคณะนักลงทนุรำยย่อยพบผูบ้รหิำรและเยี่ยมชมกิจกำร ก ำหนดจดั 1 ครัง้  

(2 รุ่น) 
(30-31 ตุลำคม) 

ผู้ถือหุ้นกู ้
ก ำหนดจดั 2 คร้ัง (2 รุ่น) 

(18-20 เมษำยน, 16-18 ตุลำคม) 
ผู้ถือหุ้นสำมัญ 

ก ำหนดจดั 1 ครัง้ (3 รุ่น) 
( 29, 30 และ 31 ตุลำคม) 

กิจกรรมสำนสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู ้ 15 17 

 ทางอ้อม: ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน ขอ้มูลน ำเสนอในรปูแบบต่ำงๆ 
รวมถึงรำยงำนสำรสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสำมำรถรับข้อมูลได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th, เว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com และนิตยสำรเพือ่ผู้ถือหุ้นกู้ 
ปตท. “Happiness” ผ่ำน (PTT Debenture Application) 

 หำกนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมขี้อสงสัย และต้องกำรสอบถำม สำมำรถติดต่อมำยังฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ptt-ir@pttplc.com หรือผ่ำนเวบ็ไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com  

กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ ควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำน และโครงกำร
ต่ำงๆ รวมทั้งให้บริกำรตอบค ำถำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสำธำรณชนอย่ำง
ต่อเนื่อง ในปี 2561 – 2562 มีกำรด ำเนินกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้    

 

 

 

 

 

http://www.pttplc.com/
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กิจกรรม กิจกรรม ปี 2561 
(จ านวน: รายการ) 

กิจกรรม ปี 2562 
(จ านวน: รายการ) 

ทำง e-mail 225 186 

ข่ำวแจก / ภำพข่ำว 225 186 

กำรแถลงข่ำว 12 22 

น ำส่ือมวลชนเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 6 3 

กำรให้กำรต้อนรับ / ใหข้้อมูลกับหน่วยงำนที่มำเยี่ยมชม / ดูงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ 

65 คณะ (3,026 คน)  64 คณะ (2,521 คน) 
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9.1.4.3 การแจง้ขอ้ร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใช้กลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบข้อมูล กำรแจ้งข่ำว/ เบำะแส ทั้งภำยในองค์กร    
โดยระบบ Intranet Webboard และจำกภำยนอกโดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์  / โดยทำงโทรศัพท์ /  โดยหนังสือแจ้ง /  โดยทำง E-mail 
แจ้งหน่วยงำน ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ์ ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ฝ่ำยส่ือสำรและภำพลักษณ์องค์กร ฝ่ำยก ำกับดูแลและส่งเสริมธรร
มำภิบำล หรือศูนย์บริหำรค ำส่ังซื้อและลูกค้ำสัมพันธ์  ดังนี้ 
               โทรศัพท์   :   1365 CONTACT CENTER,  0-2537-2000  

Website   :  www.pttplc.com 
Email : ศูนย์บรหิำรค ำส่ังซื้อและลูกค้ำสัมพันธ์         :  1365@pttor.com   
  ฝ่ำยส่ือสำรและภำพลักษณ์องค์กร :  corporate@pttplc.com   
  ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ :  corporatesecretary@pttplc.com 
  ฝ่ำยผู้ลงทุนสัมพันธ ์ :  ptt-ir@pttplc.com 
  สำยด่วน GRC                                          : GRChelpdesk@pttplc.com 
Line@          :     @contact1365 
ซ่ึงข้อค ำถำม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร  และกำรแจ้งข้อร้องเรียนกำรทุจริตและ

กำรไม่ปฎิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร จะส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร สืบหำข้อเท็จจริง แก้ไขปรับปรุง ผ่ำน
ระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนโดยมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำผ่ำนกำรแจ้งเตือนในระบบ email ทุก 3 วัน หำกด ำเนินกำรไม่แล้ว
เสร็จจะแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชำที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อด ำเนินกำร หำกแล้วเสร็จ หน่วยงำนที่รับผิดชอบจะแจ้งผลกำร
ด ำเนินงำนให้ผู้ติดต่อทรำบ และมีกำรติดตำมในภำยหลังอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะมีกำรสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรโดย
เจ้ำหน้ำที่ Contact Center ทั้งนี้ ผู้บริหำรติดตำมสำรสนเทศทั้งหมดเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อติดตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงและ
น ำกลับมำใช้เป็นแนวทำงปรับปรุงกระบวนกำร สินค้ำ และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย  
ทั้งนี้ ในปี 2562 (ไม่รวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปตท.น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน)) มีข้อค ำถำม ข้อติชม และ
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวม 16,878 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องบัตรส่วนลด/บัตรเครดิตพลังงำน และ ข้อมูลสถำนีบริกำร 

ส ำหรับข้อร้องเรียนกำรทุจริตและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร ปตท. ได้มีช่องทำงร้องเรียนนอกจำก
ข้ำงต้น  เพื่อรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส ให้ควำมเป็นธรรม และรักษำควำมลับ รวมทั้งคุ้มครองผู้ร้องเรียน ดังนี้ 

Email : pttvoice@pttplc.com  
จดหมำย  : รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก ำกับดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพันธ์ หรือ 
  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ส ำนกัตรวจสอบภำยใน หรือ 
  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญท่รัพยำกรบุคคลองค์กร หรือ 

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
โดยส่งที่ บรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

ทั้งนี้ ฝ่ำยก ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมำภิบำล จะรวบรวมและเสนอเรื่องร้องเรียนตำมระเบียบ / ข้อก ำหนด และตำมล ำดับ
ช้ัน  เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนวินัย  หำกเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร 
น่ำเช่ือถือและมีมูล รวมทั้งด ำเนินกำรลงโทษหำกพบกำรกระท ำผิด  และรำยงำนสรุปควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรจัดกำรกำร
ก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร  และคณะกรรมก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 

http://www.pttplc.com/
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ส ำหรับผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบำะแส พยำน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล ที่มิได้มีเจตนำร้ำยหรือก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้ถูกร้องเรียน ปตท. จะให้ควำมคุ้มครองอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรรักษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้ง
เบำะแส พยำน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อมูล เป็นควำมลับสูงสุดและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง 

ปี 2562 ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนรวม 21 เร่ือง  โดยได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรแล้วเสร็จ 16 เรื่อง ซ่ึงไม่พบมูลเหตุทุจริต  
ส่วนอีก 5 เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 

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.                    
ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ปตท. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเส่ียงของ ปตท. มีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฎิบัติและเป็นไปตำมหลักกำรและแนว
ทำงกำรก ำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสำหกิจปี 2552 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท.                 
จึงมีคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องรวม  5 คณะ  เพื่อช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญอย่ำงรอบคอบภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดีมุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 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 ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้มีอ ำนำจครอบคลุมถึงกำรวำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ ปตท. ในปี 2558 และปี 2559 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องได้แก่ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เพื่อให้เป็นปัจจุบันมำกขึ้น ในปี 2560 คณะกรรมกำร ปตท. ได้ อนุมัติให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกระบวนกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย  และในปี 2562 
คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เพื่อให้
ครอบคลุมเรื่องกำรพิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวำระที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน 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 รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ตรวจสอบและรับรองโดยส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และไม่ใช่
กำรเงิน ด ำเนินกำรบนพื้นฐำนของข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน และสม่ ำเสมอ  
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คณะกรรมกำร ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี้ 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยวิชัย          อัศรัสกร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำงนันทวัลย ์ ศกุนตนำค 
น 

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3.  นำยดนุชำ       พิชยนันท์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

หมำยเหตุ :   1. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และเปลี่ยนแปลงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการ    
      ตรวจสอบ ตัง้แต่วันที่ 11 เมษายน 2562  
 2.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค   ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ 
   และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบ   
     ตั้งแต่ปี 2557) 
 3. นายดนุชา พิชยนันท์    ได้รับแตง่ตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ 
   และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบ    
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

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 ำเนินงำนในไตรมำสที่ 4 ให้จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี พร้อมทั้งส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. และกระทรวงกำรคลังเพื่อทรำบ 

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีบัญชีกำรเงินละ                 
1 ครั้ง ให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ 
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 เปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรำยงำน
ประจ ำปีของ ปตท. 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อช้ีแจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย 

 ด ำเนินกำรให้ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีกระบวนกำรรับและก ำกับดูแลกำรรับเรื่องร้องเรียน 
 กรณีที่กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในเรื่องใดหรือกำรปฏิบัติงำนอื่นใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำม

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 2562 มีกำรประชุม 16 ครั้ง โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ
ศูนย์บริกำรงำนบัญชีในกำรสอบทำนงบกำรเงินทุกไตรมำส  

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 2562 ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี้ 

โดยมี เลขานุการบรษิัทท าหน้าที่เลขานุการ 

หมำยเหตุ  :1. นายดอน วสันตพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา  ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 
                     2. ศ.ดร.สุพจน ์เตชวรสินสกุล ด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561  

   3. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 – 11 เมษายน 2562 และ ตัง้แต่วันที่ 1 ตลุาคม     
      2562 เป็นต้นไป แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการที่ลาออก 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยดอน วสันตพฤกษ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 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) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำร   
สรรหำ ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3. พิจำรณำเสนอช่ือกรรมกำร เพื่อท ำหน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง  โดยพิจำรณำตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
เฉพำะเรื่อง คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของกรรมกำร ที่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรเฉพำะเรื่อง และน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง  ยกเว้น คณะกรรมกำรสรรหำ ซ่ึงคณะกรรมกำร ปตท. จะเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง 

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 ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ/ ธุรกิจระหว่ำงประเทศ/ เศรษฐศำสตร์/ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนพลังงำน , ปิโตรเคมี, อุตสำหกรรมชีวภำพ , Digital, Automation, Artificial 
Intelligence หรือ Robotics/ รัฐศำสตร์ ควำมมั่นคง กำรบริหำรควำมเส่ียงในวิกฤติต่ำงๆ/ 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   

ในปี 2562 มีกำรประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมกำรสรรหำทุกท่ำนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้ำร่วมประชุม และเลขำนุกำร
บริษัท ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ 
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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 2562 ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน  ดังรำยช่ือต่อไปนี้ 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยจุมพล ริมสำคร กรรมกำร กรรมกำร 
3.  ศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

โดยม ีเลขานุการบรษิัทท าหน้าที่เลขานุการ 

หมำยเหตุ : 1. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 

 2. นายจุมพล ริมสาคร ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 
 3. ศ.ดร. สุพจน ์เตชวรสินสกลุ ด ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตัง้แต่วันที่ 1 ตลุาคม 2562 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 1. ก ำหนดหลักเกณฑ์ หรือ วิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  รวมทั้งพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
ส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง ต่อคณะกรรมกำร ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. พิจำรณำเสนอแนวทำงกำรประเมินผลและค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต่อ
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  
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย 

 ในปี 2562 มีกำรประชุม 3 ครั้ง โดยกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนทุกท่ำนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้ำร่วมประชุม 
และเลขำนุกำรบริษัทปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนแล้ว 

9.2.1.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนำยน 2547  โดยแต่งตั้งจำก

กรรมกำร ปตท.  3  ท่ำน  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี้  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์    กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(9)  หน้ำที่ 24 

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก ากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักกฎหมาย ท าหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก ากับดูแลและธรรมภิบาลองค์กร และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ท าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หมำยเหตุ  : 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 

  2. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561  
3.  นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี ตัง้แต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - 11 เมษายน 2562 และตั้งแต่    
    วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการที่ลาออก  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
1. เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
3. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร  เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
4. ทบทวนแนวทำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. เป็นประจ ำทุกปี โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสำกล

ปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
5. มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท.ให้คณะกรรมกำรจัดกำรกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

กำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร 
6. มอบนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืน (Sustainability Management : SM)  

ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
7. ก ำหนดนโยบำยให้ ปตท. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ปตท . และ

กำรเสนอวำระส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
8. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำน SM และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท.  
9. วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. 
10. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
ปี 2562 มีกำรประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทุกท่ำนที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้ำร่วมประชุมครบ

ทุกท่ำน และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ก ำกับดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพันธ์ และ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ส ำนักกฎหมำย 
ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีแลว้ 

9.2.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมกำร ปตท.ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เมื่อวันที่  25 ตุลำคม 2556 โดยแต่งตั้งจำก

กรรมกำร ปตท.  อย่ำงน้อย 3  ท่ำน และอย่ำงน้อย 1 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ   ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้วย
กรรมกำร 4 ท่ำน ดังรำยช่ือต่อไปนี้  

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1. นำยสุพัฒนพงษ์ พันธม์ีเชำว์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
2. นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3. นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ  กรรมกำร กรรมกำร 
4. นำยจุมพล ริมสำคร กรรมกำร กรรมกำร 

โดยมรีองกรรมการผู้จดัการใหญก่ลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเปน็ Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO)  
ท าหน้าทีเ่ลขานุการ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 
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หมำยเหตุ  : 1. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 2.  นายธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตัง้แต่วันที่ 25 เมษายน 2561 และเปลี่ยนแปลง  

ต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ตัง้แต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ทัง้นี้ นายณัฐชาติฯ พ้นวาระการ     

    ด ารงต าแหน่งกรรมการ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 
 4. นายจุมพล ริมสาคร ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562    

ในปี 2562 ได้มีกำรทบทวนหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบ เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องกำรพิจำรณำกลั่นกรองและใหข้้อคิดเห็น
วำระที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน ดังนี้ 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และกรอบกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 
 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 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทำงกำร
ก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร
ให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรผู้มีส่วนได้เสีย และให้ข้อคิดเห็นในแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อขยำยผลเชิงบวก 
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  

    พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวำระที่เกี่ยวข้องกับสัญญำที่ต้องน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เป็นผู้อนุมัติ ที่มี
ควำมซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ 
ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. เห็นชอบ 

    พิจำรณำกลั่นกรองและให้ข้อคดิเหน็วำระที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทนุ ดังนี้ 
– โครงกำรลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% ที่มีมูลค่ำกำรลงทุนมำกกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท และ

ต้องน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เป็นผู้อนุมัติ 
– กำรลงทุนของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100% ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และมีมูลค่ำกำรลงทุนมำกกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท ที่ต้องน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำม
เห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัท 

– กำรลงทุนที่มีควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออำจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. 
อย่ำงมีนัยส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. เห็นชอบ 

 ประชุมคณะกรรมกำรฯ อยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำย  
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 ทั้งนี้ กำรสอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ยังคงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนักตรวจสอบภำยใน   
โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีกำรประชุม 9 ครั้ง โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส่วนใหญ่              

ที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้ำร่วมประชุม และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีไว้ในรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กรแล้ว 
9.2.2  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำร  ปตท . ในกำรประชุมครั้งที่  9/2562 เมื่อวันที่  27 กันยำยน 2562 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมกำร ปตท. ประจ ำปี 2562 ทั้ง 5 แบบ โดยได้มีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมแบบประเมินคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในหัวข้อ
นโยบำยคณะกรรมกำร (Board Policy) เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ใน
กำรผลักดันกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร และปรับเนื้อควำมในส่วนของแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำร (Board Practices) ในหัวข้อ
กำรประเมินผลงำน ให้ชัดเจนและครบถ้วนในเรื่องกำรน ำผลกำรประเมินกรรมกำรไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในปี 2562 จะ
มีแบบประเมิน 5 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง 
(กรรมกำรเฉพำะเรื่องประเมินกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องที่ตนเองด ำรงต ำแหน่ง) / แบบประเมินบทบำทหน้ำที่และ
ผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำร ควำมพึงพอใจกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และประธำนกรรมกำรเฉพำะ
เรื่องในแต่ละคณะ (ประเมินโดยกรรมกำรทุกท่ำน) โดยแบบประเมินผลทั้ง 5 แบบ มีเกณฑ์กำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำก
คะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ตำมหลักเกณฑ์ คือ มำกกว่ำ 85% = ดีเยี่ยม, มำกกว่ำ 75% = ดีมำก, มำกกว่ำ 65% = ดี, มำกกว่ำ 
50% = พอใช้, ต่ ำกว่ำ 50% = ควรปรับปรุง โดยสรุปผลกำรประเมินได้ ดังนี้ 

1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ   ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ นโยบำยคณะกรรมกำร (Board 
Policy)/  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของคณะกรรมกำร (Board 
Practices)/  กำรจัดเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (Board Meeting)/ กำรอบรมและพัฒนำ (Board Training 
and Development)  
 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในภำพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่
จัดท ำได้ดีเยี่ยม/เหมำะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 95.95% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบด้วย  6 หัวข้อ คือ ควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถอธิบำยกำรตัดสินใจได้  (Accountability) /                        
ควำมรับ ผิ ดชอบต่ อกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ด้ วยขี ดควำมสำมำรถและประสิท ธิภำพที่ เพี ยงพอ 
(Responsibility)/กำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมเป็นธรรม และสำมำรถมีค ำอธิบำยได้  
(Equitable Treatment)/ มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้  และมีกำรเปิดเผยข้อมูล  
(Transparency)/ กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำว (Vision to Create Long Term 
Value)/ กำรมจีริยธรรม/จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรผลรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภำพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ำ
กรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจ ำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 98.39% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)   ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับ
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพื่อให้สำมำรถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมกำร
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอื่น) รวมจ ำนวน 6 หัวข้อ เห็น
ว่ำกรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจ ำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 99.38%   
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4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ)   ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบำย
คณะกรรมกำร (Board Policy)/  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของ
คณ ะก รรม ก ำร  (Board Practices)/   ก ำร จั ด เต รี ยม แล ะด ำ เนิ น ก ำรป ร ะ ชุ ม  (Board Meeting) 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจ ำนวน 4 หัวข้อ 
เห็นว่ำ  ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ/เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ดังมีรำยละเอียด ดังนี้ 

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ  97.92%  
4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 97.22% 
4.3 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 98.96% 
4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ำกับ 95.83% 

5.  แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการท างานของ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ โดยประเมินประธำนกรรมกำร  
8 หัวข้อและควำมพึงพอใจกำรท ำงำนฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม  เท่ำกับ 98.40%   

6.     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    
  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 2562  ที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 13 สิงหำคม 2562 มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ แบบประเมินผล
รำยบุคคล (ประเมินตนเอง) และแบบประเมินผลรำยบุคคล (ประเมินไขว้) ซ่ึงมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 17 กันยำยน 2562 มีมติเห็นชอบผลกำร
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2562 โดยผลสรุปเป็นดังนี้ 
 แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ  คือ องค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ / บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
/ ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชี / ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร / กำรรำยงำน  
/ กำรรักษำคุณภำพ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน /  3 = ปฏิบัติเป็นส่วน
ใหญ่ /  2 = ปฏิบัติบำงส่วน /  1 = ยังไม่ปฏิบัติ  
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย                  
เท่ำกับ  3.97 

 แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (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 
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สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดี เยี่ยม            
คะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 3.85 

 แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  
สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 3.97   

 อนึ่ง  บริษัทได้วิเครำะห์หัวข้อของกำรประเมินผล เพื่อมำพัฒนำ/ปรับปรุงกำรท ำงำนต่อไป และนอกเหนือจำกกำรจัดท ำแบบ
ประเมินผลคณะกรรมกำรประจ ำปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมกำรยังได้วัดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกรรมกำร โดยใช้วิธีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรเป็น ตัวช้ีวัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อใช้ส ำหรับวัดผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
และเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  

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  :  

1. Presentation แนะน ำกำรด ำเนนิธุรกิจของ ปตท.   
2. รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง และ 

ผังโครงสร้ำงกำรจัดกำร 
3. Director Fiduciary Duty Check List 
4. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
5. รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน 
6. ข้อแนะน ำกำรให้สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรจดทะเบียน 
7. Company Profile บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ฉบบัย่อ 
8. รำยงำนประจ ำป ี

9. รำยงำนทำงกำรเงิน  
10. รำยงำนควำมยั่งยืน ปตท.  
11. หนังสือธรรมำภิบำล 
12. วำรสำรหุ้นกู ้(Happiness) 
13. วำรสำรบ้ำนเรำ (PTT Spirit) 
14. บทควำม แฉ ควำมจริง…แปรรปูรัฐวิสำหกิจ 
15. PTT WAY OF CONDUCT 
16. PTT Technology and Innovation Management 

Operating System 
17. PLLI Course Catalog 

ในปี 2562 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง เข้ำร่วมน ำเสนอข้อมูล ปตท.  
ทั้งหมด โดยบรรยำยช้ีแจงให้กับกรรมกำรใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย หัวข้อโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ยุทธศำสตร์และ
นโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และผลประกอบกำรและผลกำรด ำเนินกำรของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้
กรรมกำรได้เห็นภำพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมกำรและข้อมูลส ำหรับกรรมกำรตำมรำยกำรข้ำงต้น                    
โดยในปี 2562 มีกำรจัดปฐมนิเทศกรรมกำรรวม 3 ครั้ง  
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9.2.4 การพัฒนากรรมการ ปตท.  

  การอบรม/สัมมนา/การร่วมกิจกรรมของบริษัท 
 คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมส ำคัญต่อกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ (ดังรำยละเอียดตำมข้อมูลในประวัติของแต่ละท่ำน)                   
โดยกรรมกำร ปตท. ส่วนใหญ่ (มำกกว่ำร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ำรับกำรอบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) แล้ว โดย ปตท.ให้กำรสนับสนุนและสมัครสมำชิก IOD ให้กับกรรมกำรทุกท่ำน เพื่อเป็นช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรและ
เพิ่มเติมควำมรู้ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้กับกำรเป็นกรรมกำรได้ อีกทั้ ง ปตท. น ำส่งข้อมูลกำรอบรมให้กับคณะกรรมกำร ปตท.                  
เพื่อพิจำรณำเข้ำร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรกำรอบรมของสถำบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงกำรจัดผู้เช่ียวชำญ บริษัทที่ปรึกษำ น ำเสนอข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ส ำหรับธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ                    
(In-house Briefing) รวมทั้งจัดให้คณะกรรมกำรได้ดูงำนจำกหน่วยงำน หรือองค์กรอื่นตำมควำมเหมำะสม  ท ำให้เกิดมุมมอง
ควำมคิดที่เป็นประโยชน์มำประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน  

ในปี 2562 กรรมกำรเข้ำรับกำรอบรม/กิจกรรมสัมมนำ ที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรมของบริษัท 
ตัวอย่ำงเช่น 

รายช่ือกรรมการ หลักสูตรอบรม / กิจกรรมสัมมนา 

นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย - เข้ำร่วมพิธีปิดกำรอบรมหลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่นที่ 13  
- เยี่ยมชมกิจกำรโครงกำรอำทิตย์ แหล่งผลิตก๊ำซธรรมชำติ อ่ำวไทย จังหวัดสงขลำ   
  ของบริษทั ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  
- เข้ำร่วมงำน National Director Conference 2019 Board of the Future, IOD  
- ประชุมวิชำกำร The 31st GASTECH Exhibition and Conference (GASTECH 2019)      
- เฝ้ำทูลละอองพระบำทรับเสดจ็ สมเด็จพระกนษิฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
  สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนิน ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง  

นำยวิชัย อัศรัสกร - เข้ารว่มงานสัมมนำ PTT Group AC Forum 2019 “Driving IA in the Age of Digitalization” 

นำยดอน วสันตพฤกษ ์ - เข้ำร่วมงำน National Director Conference 2019 Board of the Future, IOD  
- เข้ำร่วมงำนเสวนำและชมนทิรรศกำรกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ “Gas Day 2019 Energy Fuel for     
  Today and Tomorrow: To be Energy Hub of Asia” ปตท.  
- เข้ำร่วมงำนครบรอบ 30 ปี ของกำรด ำเนินงำนของบริษัท PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)    
 ประเทศสิงคโปร์ 

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ - หลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่นที่ 15 
ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ - เข้ำร่วมงำน National Director Conference 2019 Board of the Future, IOD  
นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค - อบรมหลักสูตร Boardroom Success through financing and investment (BFI) รุ่นที่ 7/2019, Board  

   that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019, IOD 
- ร่วมงำนมหัศจรรย์ไม้เมืองหนำว ครั้งที่ 8 ทิวลิปบำน จงัหวัดระยอง  
- เข้ำร่วมงำน National Director Conference 2019 Board of the Future, IOD  
- เข้ำร่วมงำนสัมมนำ PTT Group AC Forum 2019 “Driving IA in the Age of Digitalization”  

นำยดนุชำ พิชยนันท ์ - เข้ำร่วมงำนสัมมนำ PTT Group AC Forum 2019 “Driving IA in the Age of Digitalization”  
ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019, Financial Statements for Directors  

    (FSD) รุ่นที่ 38/2019, IOD 
- เข้ำร่วมงำน “PTT Group CG Day 2019 : Digitalization…Challenge the Governance”  
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ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ์ - เข้ำร่วมงำน “PTT Group CG Day 2019 : Digitalization…Challenge the Governance”  
- เข้ำร่วมงำนสัมมนำ Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption,  
   “Innovations in the Fight against Corruption”, IOD 
- เข้ำร่วมงำนเสวนำและชมนทิรรศกำรกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ “Gas Day 2019 Energy Fuel for     
  Today and Tomorrow: To be Energy Hub of Asia) ปตท. 

นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์ - เข้ำร่วมงำน National Director Conference 2019 Board of the Future, IOD  
นำยจุมพล ริมสำคร - พิธีเปิดงำนมหัศจรรย์ไม้เมืองหนำว ครั้งที่ 8 ทิวลิปบำน จงัหวัดระยอง 

- งำนสัมมนำผู้บรหิำรสูงสุดรัฐวิสำหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
  รัฐวิสำหกิจ (สคร.)  

นำยณัฐชำต ิจำรุจินดำ - เข้ำร่วมงำน National Director Conference 2019 Board of the Future, IOD  
นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร - งำนสัมมนำผู้บรหิำรสูงสุดรัฐวิสำหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 

   รัฐวิสำหกิจ (สคร.)  
- ร่วมประชุม World Economic Forum Annual Meeting ณ เมืองดำวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
- เข้ำร่วมงำน National Director Conference 2019 Board of the Future, IOD 

กรรมกำรที่ลำออก / ครบวำระ ระหว่ำงปี 2562 
นำยกุลิศ สมบัติศิร ิ
(ลำออก มีผลตั้งแต่ 9 ต.ค. 2562) 

- เข้ำร่วมพิธีปิดกำรอบรมหลักสูตรผู้บรหิำรระดบัสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่นที่ 13   
- ประชุมวิชำกำร The 31st GASTECH Exhibition and Conference (GASTECH 2019)      
- เข้ำร่วมงำนเสวนำและชมนทิรรศกำรกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ “Gas Day 2019 Energy Fuel for     
  Today and Tomorrow: To be Energy Hub of Asia) ปตท. 

นอกจำกนี้ กรรมกำร ปตท. ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท เช่น งำน “The Anniversary of Love” เนื่องในวำระ
ครบรอบ 40 ปีวันสถำปนำ ปตท. เป็นต้น และ ปตท. ยังมีนโยบำยที่จะจัดให้มีกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงำน 
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือกำรจัดศึกษำงำน ให้กับกรรมกำรเป็นระยะๆ  เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจธุรกิจยิ่งขึ้น  เพิ่มพูนควำมรู้
เกี่ยวกับทิศทำงกำรใช้พลังงำนของประเทศต่ำงๆ สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่ได้ช่วยในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินธุรกิจที่เหมำะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป  โดยในปี 2562 มีกำรตรวจเยี่ยม/ศึกษำงำน เช่น กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EECi) พร้อมทั้งมีกำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) และ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับคณะท ำงำนโครงกำรสนับสนุนรัฐวิสำหกิจ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร (โครงกำรพี่เลี้ยง) และเยี่ยมชมสถำบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนก ำเนิดวิทย์, กำรเข้ำชมโรงงำนผลิตแบตเตอรี่ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และกำรเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนของธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ณ ศูนย์กำรควบคุม   
กำรส่งก๊ำซฯ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น 
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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)   ถือหุ้นไม่เกิน 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 และบุ ตร 
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 ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันของตลำดหลักทรัพย์ฯ) 
 ลักษณะควำมสัมพันธ์: ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เปน็ธุรกรรมปกติ 
รำยกำรเช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์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 

(ค) ก ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมคีวำมสัมพันธ์ตำม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั้ง 
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(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 และค่ำตอบแทนรวมที่กรรมกำรอิสระรำยนั้นได้รับในแบบ 
56-1 และแบบ 56-2 ด้วย 

-  บทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเรื่องที่ส ำคัญและเปน็ประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผูถ้ือหุ้นรำยย่อยต่อคณะกรรมกำร ปตท.  และ/

  หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่แล้วแต่กรณี 
 (2) ให้ควำมคดิเห็นเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ปตท. ที่พึงปฏิบตัิ รวมทั้งใหค้วำมคิดเห็นตำม

 บทบำทและหน้ำทีข่องกรรมกำรอิสระที่พึงปฎบิัติเพื่อประโยชน์ต่อ  ปตท.   ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรำยย่อย  
 (3) สอบทำนให้ ปตท. ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักรรมกำรอิสระ รวมถึงทบทวนนิยำมกรรมกำรอิสระให้มี

 ควำมเหมำะสมและครบถ้วนตำมกฎหมำย  
 (4) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำยโดยจะต้องไม่มีผลต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ 
 (5) วำระของกรรมกำรอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี

 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/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธำนกรรมกำรต้องคอยสอดส่องดูแล
กำรบริหำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำร คอยให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้ำวก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน 
โดยให้เป็นหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/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 ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำร
แบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of  Conduct) ซ่ึงเป็นกำรรวบรวมแนวทำง หลักปฏิบัติ และกระบวนกำรในกำรท ำงำนในมิติ
ต่ำงๆ ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีควำมสอดคล้องและประสำนเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือก ำกับดูแลบริษัทที่ 
ปตท. ถือหุ้น น ำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ผ่ำนผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ
หน้ำที่กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน เพื่อให้กลุ่ม ปตท. มีเอกภำพในกำรด ำเนินงำน ก่อให้เกิดพลังร่วม เสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข้มแข็งในกำรแข่งขันในระดับสำกลให้กับกลุ่ม ปตท. เพื่อให้กลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกันอย่ำงโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป 
 กรอบกำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม ปตท. จะประกอบด้วยหลักกำรก ำกับดูแล 5 ประกำร ได้แก่ 

1. การก าหนดต าแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic Positions) โดย
เป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม ปตท. หรือข้อตกลงตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจ 

2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด และนโยบาย (Rules and Regulations) รวมถึงค ำส่ังต่ำงๆ เป็นหนึ่งในหลักกำรก ำกับ
ดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดควำมเช่ือมโยงระหว่ำง กำรก ำกับดูแลตำมนโยบำยของกลุ่ม ปตท. และกำรน ำนโยบำย
กำรก ำกับดูแลไปปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก ำหนด นโยบำย รวมถึงค ำส่ังต่ำงๆ เหล่ำนี้ 
เป็นส่ิงที่ผู้แทน ปตท. ซ่ึงได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำร ผู้บริหำรสูงสุด ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติงำน ใน
บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น น ำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. 
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3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance 
Management) โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยต่ำงๆ ต่อฝ่ำยจัดกำร
ของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัท 

4. การก ากับดูแลตามล าดับชั้น (Multi-level Governance) ด ำเนินกำรผ่ำนกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
แบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จำก ปตท. สู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทำงตรง (บริษัทลูก) และมี
อ ำนำจในกำรก ำกับดูแล ผ่ำนผู้บริหำร ปตท. ที่ปฏิบัติงำนเป็นผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท
ดังกล่ำวต้องด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มของตน เพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
แบบกลุ่ม ปตท. ไปยังบริษัทที่ตนถือหุ้น (บริษัทหลำน) ต่อไปตำมล ำดับ เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนเป็นมำตรฐำน
เดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. 

5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เช่น คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTTGMC) รวมถึง
คณะกรรมกำรตำมนโยบำยด้ำนต่ำงๆ ถือเป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม ปตท. ให้
บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องด้วยเป็นเวทีส ำหรับกำรปรึกษำหำรือ และก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม ปตท. ของบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ต่อคณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อติดตำมประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 
 

 รวมทั้งได้มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่หลักตำมแนวทำงบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม ปตท. ดังนี้ 
บทบำทของผู้ถือหุน้ มีหน้ำที ่

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ท ำหน้ำที่แทนตน 
- ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อบริษัท ผ่ำน

กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
- เข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ 

- ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
บทบำทของกรรรมกำรบริษทั มหีน้ำที ่

- ก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำร
ด ำเนินงำน กำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมถึงกำรติดตำม ประเมินผล 
และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน เพื่อน ำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีโดย
ค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

- ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care), ซ่ือสัตย์
สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty), ปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมกำร และมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น (duty of obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลำ (duty of disclosure) 

- ก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และฝ่ำยจัดกำรอย่ำง
ชัดเจน ตลอดจนติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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บทบำทของผู้บริหำรสูงสุด มีหนำ้ที่ 
- บริหำรบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย โดยต้องบริหำรบริษัทตำมแผนงำนหรืองบประมำณที่ได้รับ

อนุมัติจำกคณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือ
หุ้นอย่ำงดีที่สุด 

- สร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกลยุทธ์และนโยบำยของกลุ่ม ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ 
- ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care), ซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty),    

ปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (duty of obedience) และ
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลำ (duty of disclosure) 

- ด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร 
(Governance, Risk and Compliance: GRC) และสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีอื่นของกรรมการและผู้บริหาร    
ปี 2562 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 33 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ Flagship 

5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ควำมส ำคัญและก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้ำงพลังร่วมและเพื่อให้
เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) โดยแต่งตั้งให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของ ปตท. ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อก ำกับดูแลให้บริษัทดังกล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบำยของ ปตท. 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของกำรเสนอบุคคลเพื่อไปเป็น
กรรมกำรในบริษัทอื่นมีดังนี้ 

1) เพื่อก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตำม ประเมินผลภำพรวม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ ปตท. เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ ปตท. 
และมีมำตรฐำนใกล้เคียงกัน 

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. และเป็นกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 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 31 ธันวำคม 
2562 ปตท. มีผู้บริหำรอยู่ในบัญชีรำยช่ือ Director’s Pool รวม 24 รำย และก ำกับดูแลให้ผู้บริหำร ปตท. และบุคคลภำยนอกที่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสำหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลดควำม
เสี่ยงด้ำนกำรขัดกันทำงผลประโยชน์และก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 24 มกรำคม 2554 เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตของรัฐวิสำหกิจ  เรื่องกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูงหรือบุคคลด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหลำยแห่ง ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แห่งชำติ (ปปช.)  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรยังมีมติก ำหนดแนวปฏิบัติหลักกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของผู้บริหำรบริษัทกลุ่มปตท . โดย       
ปี 2558 คณะกรรมกำรได้มีมติให้ถือหลักกำรดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อีกด้วย 
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9.5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   
(1) จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
ปตท. ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณ 

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นผู้ก ำหนดจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจฯตำมหลัก
มำตรฐำนสำกลไว้ในคู่มือ CG และก ำหนดให้กำรฝ่ำฝืนมีควำมผิดทำงวินัย 

จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสำระส ำคัญดังนี ้
1. เคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิมนษุยชนสำกล 
2. กำรป้องกันกำรฟอกเงิน 
3. กำรสนับสนุนภำคกำรเมือง  
4. กำรมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 
5. กำรรักษำควำมลับ กำรเก็บรักษำข้อมูล และกำรใช้ข้อมูลภำยใน  
6. กำรปฏิบัตติ่อลูกค้ำ และผู้บรโิภค  
7. กำรปฏิบัตติ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ  
8. กำรจัดซื้อ จัดหำ และกำรปฏิบัตติอ่คู่ค้ำ  
9. ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมโดยรวม 
10. กำรปฏิบัตติ่อพนักงำน 
11. กำรปฏิบัตติ่อเจ้ำหนี ้
12. กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 
13. กำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยน์อื่นใด 
14. ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และส่ิงแวดล้อม 
15. ทรัพย์สินทำงปญัหำ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  

(2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (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
ไม่เข้ำร่วมกำรพจิำรณำตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องด ำเนินกำรให้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องไม่มีอ ำนำจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ  

(3) การจดัท ารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.  
ปตท. ก ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน ต้องจัดท ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์กับ ปตท.โดยเปิดเผยรำยกำรที่สงสัยว่ำจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. และในกำรอนุมัติใดๆ 
ผ่ำนระบบกำรรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ส ำหรับกรณีดังกล่ำวต้องยึดถือหลักกำรไม่ให้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อก ำหนดพิเศษผิดไปจำกปกติ  ถือเป็นกระบวนกำรควบคุมภำยในของ ปตท. รวมทั้งก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดังกล่ำว ปี 2562 กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกระดับจัดท ำรำยงำนควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยผู้บริหำรและพนักงำน จัดท ำรำยงำนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนระบบ PTT Intranet ซ่ึงไม่พบรำยกำรขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญ  โดยในแบบกำรเปิดเผยรำยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของ 
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ปตท. จะเป็นกำรยืนยันกำรรับทรำบว่ำ กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  
เข้ำลักษณะแห่งควำมผิดทำงวินัย ต้องพิจำรณำโทษวินัยตำมขั้นตอนกำรลงโทษ และควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ 

(4) การจัดท ารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2562 คณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก ำกับดูแลด้ำนกำรมีส่วนได้เสียในระดับกรรมกำร และเช่นเดียวกับผู้บริหำรระดับสูงได้ด ำเนิ นกำร
จัดท ำแบบรำยงำนดังกล่ำวประจ ำปีครบทุกรำย และจัดส่งให้เลขำนุกำรบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งท ำส ำเนำส่งประธำน
คณะกรรมกำร ปตท. และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์  อนึ่ง ในระหว่ำงปีไม่มีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลเกี่ยวข้อง 

(5) การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย ์
เพื่อก ำกับดูแลด้ำนกำรใช้ข้อมูลภำยใน  ปตท.ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำร ซ่ึงหมำยรวมถึง 

คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ ปตท.จะต้อง
แจ้งให้ ปตท.ทรำบ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภำยใน 3 วันท ำกำร
นับจำกวันที่ซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรเปิดเผย/รำยงำน กำรซ้ือ/ขำย/โอน เปลี่ยนแปลง
กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรต่อคณะกรรมกำร ปตท. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประชุมประจ ำเดือน                       
โดยก ำหนดเป็นวำระปกติในปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ไว้ล่วงหน้ำ 

อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดำห์ก่อนวันปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ส ำนักกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่จะท ำ
หนังสือแจ้งกรรมกำร ผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน (Insider) ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และห้ำมซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน  ส ำหรับงบไตรมำส และ 60 วัน ส ำหรับงบ
ประจ ำปี (ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ)  คือ ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน   เพื่อเป็นกำร
ป้องกันไม่ให้น ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ (Insider Trading)  ทั้งนี้ ในปี 2562 กรรมกำรและผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด  มีกำรแจ้งกรรมกำรและผู้บริหำร จ ำนวน 4 ครั้ง คือ ห้ำมซ้ือ/ขำย/โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่               
28 กุมภำพันธ์ 2562 (งบปี 2561)  (2) ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 (งบไตรมำสที่ 1 ปี 2562)  (3) ระหว่ำง
วันที่ 1 กรกฎำคม ถึงวันที่ 15  สิงหำคม 2562 (งบไตรมำสที่ 2 ปี 2562)  (4) ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2562  
(งบไตรมำสที่ 3 ปี 2562) นอกจำกนี้ ได้ก ำหนดนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจำก
ช่วงเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น โดยหำกมีควำมจ ำเป็นต้องซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 2 วัน 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ปี 2561 และปี  2562  

หมำยเหตุ  :   คู่สมรสและบุตรทีย่ังไมบ่รรลุนิติภำวะของกรรมกำรไม่มีกำรถือหุ้น   

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค.
2561 

ณ 31 ธ.ค.
2562 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  นำยไกรฤทธิ ์ อุชุกำนนท์ชัย  – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  –  

2.  นำยวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  –  

3.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  –  

4.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ N/A – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ วันที่ 11 เมษำยน 2562 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – –  –  
5.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
6.  นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ – – – กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 

( ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – – 

8.  นำยดนุชำ  พิชยนันท์   – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – – 

9.  ศ.ดร.สุพจน์  เตชวรสินสกุล – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  

10.  ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – –  

11.  นำยธรณ์ ธ ำรงนำวำสวัสดิ์   – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

12.  นำยจุมพล ริมสำคร – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

13.  นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ N/A 630 – กรรมกำรแตง่ตั้งใหม่ ตัง้แต่วันที ่16 มกรำคม 2562 
*พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปี 
มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – –  
14.  นำยสรำวุธ แก้วตำทิพย์  N/A – – กรรมกำรแตง่ตั้งใหม่ ตัง้แต่วันที ่16 ธันวำคม 2562 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – – – 

15.  นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร   – – – ( ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 
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รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการท่ีครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2562 

 
 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค.
2561 

ณ 31 ธ.ค.
2562 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่างป ี

(หุ้น) 

1.  นำยธรรมยศ ศรีช่วย  – N/A N/A ลำออก เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2562  
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – N/A N/A – 
2.  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข – N/A N/A ครบวำระ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2562  

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2562) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – N/A N/A – 

3.  นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิร ิ – N/A N/A ลำออก เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – N/A N/A – 

4.  นำยกุลิศ สมบัติศริิ N/A N/A N/A กรรมกำรแต่งตั้ง ตัง้แต่วันที่ 16 มกรำคม 2562
และลำออก เมื่อวันที่ 9 ตลุำคม 2562 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงด ารงต าแหน่งในระหว่างปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A N/A N/A – 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร ป ี2561 และ 2562 

ล า
ดับ ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) 
หมายเหตุ  ณ 31 ธ.ค.

2561 
  ณ 31 ธ.ค.

2562 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างป ี

(หุ้น) 
1.  

 
นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

2.  นำยอธิคม  เติบศริ ิ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย ์ 225,000 225,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 
คู่สมรส 43,000 43,000 – – 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

4.  นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 554,510 554,510 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

 คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – – 

5.  นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล 288,120 288,120 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

6.  นำงอรวดี  โพธิสำโร  – – – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรส 1,140 1,140 – – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

7.  นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

8.  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม 77,000 77,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

9.  นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

10.  นำยวุฒิกร สติฐิต N/A 141,210 – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรส N/A 90,960 – – 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 

11.  นำยกฤษณ์ อิ่มแสง 100,000 100,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 
คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ  – – – – 

12.  นำยดิษทตั  ปันยำรชุน   – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

13.  นำยวรวัฒน์  พิทยศิร ิ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

14.  นำยพงศธร  ทวีสิน  10,000 10,000 – (มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรส 7,000 15,000 8,000 – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 
15.  นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง N/A – – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ด ำรงต ำแหน่ง 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบัติงำน Secondment บริษัท  
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) ในต ำแหน่ง ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม  2562 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – – – 
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16.  นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 155,000 155,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

17.  นำยนพดล  ปิ่นสุภำ 136,000 136,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรส 508,000 508,000 – – 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนติิภำวะ – – – – 
18.  นำงสำวจิรำพร  ขำวสวัสดิ์  – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 
19.  นำยชวลิต  ทิพพำวนิช  10,000 10,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

20.  นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง  80,000 80,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

21.  นำยยงยศ ครองพำณิชย ์ N/A 3,000 – *ผู้บริหำรแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2562 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ N/A – – – 

22.  นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกันติ 36,990 36,990 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

23.  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ ์ 15,160 15,160 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท. ในระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

หมำยเหตุ : คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของผู้บริหำรไม่มีกำรถือหุ้น  ยกเว้น  ผูบ้ริหำร ล ำดับที่  3, 6, 10, 14 และ 17   
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / ลาออก / เกษียณอายุ  ปี 2562 

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 ป.ป.ช. ทุกครั้ง
ที่เข้ำรับต ำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีทีด่ ำรงต ำแหน่ง และเมื่อพ้นจำกต ำแหน่ง โดย ปตท. จะมหีนังสือแจ้งเตอืนกรรมกำรและผู้บรหิำรสูงสุด
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

 (7)  การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม 
คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยเรื่องกำรมีส่วนได้ส่วนเสียไดใ้นกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ทุกครัง้ 

ประธำนกรรมกำรจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอควำมร่วมมือกรรมกำรปฏบิัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับเรื่องควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
ว่ำในระเบียบวำระใดที่กรรมกำรเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมกำรแจ้งต่อทีป่ระชุมเพือ่งดออกเสียงหรือใหค้วำมเห็น
ใด ๆ ในปี 2562 มีกำรแจง้ต่อ ประธำนกรรมกำรฯ จ ำนวน 6 วำระ  (กำรประชุมรวม 15 ครัง้)  

 (8)  การพิจารณาและการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำและสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. โดยเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ  

(9)  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละจรรยาบรรณธรุกิจ   
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดยเป็นผู้มอบนโยบำยและแนวปฏิบัติ ให้คณะกรรมกำรจัดกำร
กำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and 
Compliance Management Committee : GRCMC) ซ่ึงมบีทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล กำรจัดกำร

ล าดับ 
 ชื่อผู้บริหาร  

จ านวนหุ้น (หุ้น) หมายเหตุ 

 ณ 31 ธ.ค.
2561 

  ณ 31 ธ.ค.
2562 

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างป ี

(หุ้น) 

 

1.  นำยสัมฤทธิ์ ส ำเนียง 70,000 N/A – ย้ำยไปด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ปฏิบัติงำน Secondment ในต ำแหน่งรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่กลุ่มงำนกำรเงินและกำรบัญชี บริษัท 
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)  
มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2562 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – N/A – – 

2.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ – – – เกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 30 กันยำยน 2562 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – – – – 

3.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ 20,000 N/A N/A ลำออกก่อนเกษียณอำยุ เมื่อวันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2562 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุ้น ปตท.  

ในช่วงด ำรงต ำแหน่งระหว่ำงปี 2562) 

คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิำวะ – N/A N/A – 
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ควำมเสี่ยงระดับปฏิบัติกำร (Operational Risk) กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบขององค์กร 
รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. โดยมี รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ ก ำกับดูแลองค์กรและกิจกำรสัมพันธ์ เป็นประธำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ก ำกับดูแลและด ำเนินกำรตำมแผนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนทุจริตของ ปตท. พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยและตัวช้ีวัด
ประจ ำปี ซ่ึงได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำร ปตท. ปี 2562 มีกำรด ำเนินงำนทั้งที่เป็นกำร
ริเริ่มและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 

 จัดอบรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและต่อต้ำนคอร์รัปชันแก่พนักงำนที่เข้ำใหม่ผ่ำนหลักสูตรกำร
ปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั้งก ำหนดให้สอบวัดควำมรู้ในระบบ CG E-Learning ปี 2562 มีกำรจัดสื่อควำม
ในกิจกรรมดังกล่ำวรวม 2 รุ่น จ ำนวนกว่ำ 200 คน และมอบคู่มือ CG ให้พนักงำนเข้ำใหม่ทุกคนได้
ศึกษำและลงนำมรับทรำบ เพื่อน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

 ส่ือควำมในที่ประชุมสำยงำน และ กิจกรรมกำรสัมมนำต่ำงๆ เช่น Town Hall กำรจัด Leadership 
Development Program Reunion  กำรจัด Chansin Camp  และกำรส่ือควำม GRC ในหน่วยงำนภูมิภำค
ต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร 
รวมไปถึงกำรเน้นย้ ำแนวปฏิบัติตำมหลัก CG และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

 จัดท ำ CG E-learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อเป็นส่ือส ำหรับเรียนรู้ เรื่องหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ และมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันด้วยตนเอง ส ำหรับพนักงำนในทุก
พื้นที่อย่ำงทั่วถึง โดยใช้เหตุกำรณ์จ ำลองต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ และพนักงำนสำมำรถน ำส่ิง
ที่เรียนรู้จำกระบบไปประยุกต์ใช้ได้ในสถำนกำรณ์จริงตำมควำมเหมำะสม รวมถึงทดสอบวัดควำม
เข้ำใจของพนักงำนในท้ำยหลักสูตร ในปัจจุบัน มีผู้เข้ำร่วมศึกษำและทดสอบควำมรู้ผ่ำนระบบ CG   
E-Learning ทั้งส้ิน 3,091 รำย หรือประมำณร้อยละ 85 ของพนักงำนทั้งหมด 

 ประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน
เพื่อน ำข้อมูลมำใช้พัฒนำงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พนักงำน ร้อยละ 92.17 มีควำมเข้ำใจเป็นอย่ำง
ดี ควำมพึงพอใจกำรส่ือควำมอยู่ในระดับดี-ดีมำก และ พนักงำนร้อยละ 89.21 เห็นด้วยต่อกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

 สร้ำงบรรยำกำศให้พนักงำนตระหนักรู้ โดยรณรงค์ผ่ำนส่ือต่ำงๆ ภำยในองค์กร  เช่น  กำรจัด
นิทรรศกำร  กำรจัดท ำเว็บไซต์ GRC Intranet และเปิดโอกำสให้ผู้สนใจได้ติดต่อสอบถำมได้ผ่ำน
ช่องทำงอี เมล GRChelpdesk@pttplc.com จัดให้มีคอลัมน์  GRC Corner ในวำรสำรรำยเดือน                    
“PTT Spirit” ย้ ำเตือน CG Tips ผ่ำน E-Mail ภำยใน Page: CG Channel ใน PTT Workplace เพื่อให้
พนักงำนทุกคนได้รับทรำบข่ำวกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ควำมรู้และร่วมกิจกรรมที่
น่ำสนใจ นอกจำกนี้ ได้ก ำหนดเป็น Agenda Base Meeting ในวำระกำรประชุมของหน่วยงำนต่ำงๆ 
โดยมีหัวข้อ QSHE / SPIRIT / CSR / GRC Talk เพื่อเป็นช่องทำงกำรส่ือควำมกำรก ำกับดูแล                      
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร และส่งเสริมกำรท ำงำนอย่ำงมี 
CG ด้วย เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. เป็นต้น 

 จัดกิจกรรม GRC Camp ซ่ึงได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นปีที่  6 เพื่อพัฒนำผู้แทนพนักงำน ปตท.                         
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม ให้เป็น GRC Agent ของสำยงำน ในกำรส่ือสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร แก่เพื่อนพนักงำน และน ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม โดยกิจกรรม GRC Camp ประกอบไปด้วย
กิจกรรม กำรบรรยำย และ Workshop เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน GRC และกิจกรรม
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สันทนำกำรที่สอดแทรกควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน CG, Risk & Internal Control, Compliance, Culture 
ในรูปแบบฐำนกิจกรรม เป็นต้น 

 ปตท. ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้เป็นไปตำมแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรบริษัทในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.” โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กลุ่ม ปตท. ซ่ึงมีเป้ำหมำยในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกลุ่ม ปตท.                 
ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน รวมทั้งก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน และแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
ผ่ำนกิจกรรม PTT Group  CG Day อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่กำรด ำเนินกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC , GPSC และ OR 
ทั้งนี้  มีผู้รับเชิญกิตติมศักดิ์จำกหน่วยงำนภำยนอกให้ เกียรติเข้ำร่วมงำน เช่น ผู้แทนจำก ตลท. 
ส ำนักงำน ก.ล.ต. สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต                    
คอร์รัปชัน ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เป็นต้น รวมทั้งคู่ค้ำ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
กลุ่ม ปตท. ปี 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) หรือ GC  เป็นเจ้ำภำพจัดงำน
ภำยใต้แนวคิด PTT Group CG Day 2019: Challenge for the Governance เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำม
มุ่งมั่นในกำรขับเคลื่อนองค์กรของกลุ่มปตท. ตำมหลัก CG  ให้เข้ำกับยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลง                         
โดยน ำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่ทันสมัย มำเสริมกระบวนกำรท ำงำนในเชิงกำรปฏิบัติ  

 ปตท. ส่งเสริมและร่วมแบ่งปันควำมรู้ต่อหน่วยงำนภำยนอก เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี  โดยผู้บริหำรได้รับเชิญเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และแนวคิดด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี  ในโอกำสต่ำงๆ  และให้กำรต้อนรับหน่วยงำนทั้งจำกภำครัฐ และเอกชน รวมถึง
สถำบันกำรศึกษำเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และศึกษำดูงำนในด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของ ปตท. 

(10)  การต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน 
 ปตท. จัดท ำแผนงำนประจ ำป ีเพื่อใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ                   
กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบด้ำนกำรบริหำรกิจกำรอย่ำงโปร่งใส 
และมีคุณธรรม 

 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  

 ปี 2555 ปตท. ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกภำคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (United Nations Global 
Compact : UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน กำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อม และกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันในระดับสำกล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดย ปตท. 
ได้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติตำมหลักสำกล 10 ประกำรของ UNGC ในรำยงำนควำมยั่งยืน
ประจ ำปี 

 กำรประกำศนโยบำย 
- ปี 2557 ปตท. ประกำศใช้นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของ ปตท.และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร และ

ในปี 2562 ได้ปรับปรุงเป็นนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อให้
มีสำระส ำคัญและแนวปฏิบัติครอบคลุมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยก ำหนดให้นโยบำยต่อต้ำนกำร
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ทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่ งของคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มำตรฐำนทำง
จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และก ำหนดให้นโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรก ำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท.มีมำตรกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถสร้ำงพลังร่วมได้ตำมวัตถุประสงค์ของกำร
ลงทุน  

- นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. ก ำหนดให้ บุคลำกรของ ปตท. ต้องไม่ด ำเนินกำร
หรือเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อมโดยบุคลำกรของ ปตท. ต้องด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติในนโยบำย ซ่ึงครอบคลุม
กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง เช่น กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กำรจัดหำพัสดุ กำรควบคุมภำยใน เป็นต้น 

- ปี 2558 ปตท. ประกำศนโยบำย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกำล และปี 2559 
ต่อเนื่องถึงปี 2562 ประกำศใช้แนวปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันกลุ่ม ปตท. เรื่องกำรรับ-
ให้ของขวัญ กำรเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบำยงดรับของขวัญดังกล่ำว เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวังให้บุคลำกร
ทุกระดับปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จัดท ำหนังสือแจ้ง
คู่ค้ำและหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งประชำสัมพันธ์ในพื้นที่ส ำนักงำนของกลุ่ม ปตท. และ
ช่องทำงต่ำงๆซ่ึง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มีกำรประกำศใช้นโยบำย
ดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 กำรส่ือสำร ฝึกอบรม และกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
- ปตท. ได้ส่ือควำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏบิัติไปยังบริษทัย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอ ำนำจในกำรควบคุม คู่ค้ำทำงธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสำธำรณชน                    
ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรที่หลำกหลำย เช่น จดหมำย email เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet กำร
สัมมนำ นิทรรศกำร เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับทรำบและปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแนวทำง  ที่ ปตท. ก ำหนด  

- ปตท. ส่ือสำรและฝึกอบรมบุคลำกรของ ปตท. อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำง
แท้จริงเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ควำมคำดหวังของ ปตท. และบทลงโทษ                  
หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้ เช่น หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ หลักสูตรทำงจริยธรรม ระบบ CG  
E-Learning เป็นต้น รวมทั้งให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันซ่ึงจัดโดยหน่วยงำนภำยนอก  

- กำรด ำเนินกำรเพื่อให้ เป็นไปตำมกระบวนกำรให้กำรรับรอง (Certification Process) ของ
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ซ่ึง ปตท. ได้รับกำร
ต่ออำยุกำรรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2561 

- ปตท. มุ่งหวังว่ำจะเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง                     
โดยส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทำงธุรกิจของ ปตท. ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำร 
CAC เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชันตลอดสำยโซ่อุปทำน โดยปี 2562 มีกำรส่ือ
ควำมให้ควำมรู้และเชิญชวนคู่ค้ำเป็นแนวร่วม CAC ในงำนสัมมนำคู่ค้ำประจ ำปี และงำนสัมมนำ
คู่ค้ำสำยงำนผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์และผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
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- กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือส ำคัญให้บุคลำกรของ ปตท. ทุกคนแสดง
ควำมโปร่งใส ได้แก่ ระบบกำรรำยงำนกำร ซ้ือ-ขำย หลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้ำ เพื่อ
ป้องกันปัญหำกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) และระบบกำรรำยงำนกำรรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของบุคลำกรตำมนโยบำยงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) เพื่อให้พนักงำนรำยงำนในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องรับและไม่สำมำรถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ 
พร้อมส่งมอบของดังกล่ำวให้หน่วยงำน ฝ่ำยก ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมำภิบำล เพื่อรวบรวมและ
น ำไปบริจำคเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

- ปตท. ตระหนักว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำส ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประเทศ จึง
ให้ควำมส ำคัญในกำรบูรณำกำรท ำงำนและพัฒนำเครือข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันกำรปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชันอย่ำงเป็นรูปธรรม
ผ่ำนกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐวิสำหกิจ
ร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ช. กำรเป็นภำคีเครือข่ำยจัดงำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ งำนวันต่อต้ำน
คอร์รัปชันแห่งชำติ กำรจัดท ำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท. ให้แก่
คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 

 กำรก ำกับดูแลและติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติต ิ
- คณะกรรมกำร ปตท. มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้ ปตท. มีกลไกที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์

รัปชันที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน และ
กระบวนกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน สอบทำนมำตรกำรและกำรควบคุมภำยในที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มั่นใจว่ำ มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันมีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทำน
กำรประเมินควำมเสี่ยงและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำร ปตท. เกี่ยวกับกำรปฏิบัติที่ควรมีเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหำรต้องน ำค ำแนะน ำไปปฏบิัติ รวมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
เกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมกำร ปตท. อย่ำงสม่ ำเสมอ 
และให้ค ำแนะน ำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมกำร ปตท. และผู้บริหำร 

- คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีหน้ำที่ก ำหนดและทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัป
ชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทำง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องเป็นประจ ำทุกปี 

- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร มีหน้ำที่ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำน                
ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำน
ทุจริตคอร์รัปชันและทบทวนมำตรกำรต่ำงๆให้เพียงพอเหมำะสม   

- ผู้บริหำรมีหน้ำที่ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรและ
มำตรกำรต่ำงๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง รวมทั้งส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

- ปตท. จัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk 
Assessment Manual) เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ใช้เป็นแนวทำงกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดกระบวนกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม 
โดยปี 2562 จัดอบรมหลักสูตรกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Fraud Risk 
Management) จ ำนวน 1 รุ่น เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตำมหลักสำกลในหลักกำร
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บริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและมำตรกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
พนักงำนน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันในกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวันของตนเอง  

- ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในกำรเก็บรักษำเอกสำรและบันทึกต่ำงๆ ให้พร้อมต่อกำรตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันควำมถูกต้องและเหมำะสมของรำยกำรทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยในของกระบวนกำรท ำ
บัญชีและกำรเก็บรักษำข้อมูล ได้รับกำรตรวจสอบภำยในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนกำร
ตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรบันทึกรำยกำรทำงกำรเงินมี
หลักฐำนอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ 

- ส ำนักตรวจสอบภำยใน ด ำเนินกำรสอบทำนรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โอกำส
กำรเกิดทุจริตและประสิทธิภำพขององค์กรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตภำยในองค์กร
และ ในระดับกิจกรรมกำรด ำเนินงำน รวมถึงสอบทำนเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณ
ผู้บริหำรและพนักงำน อีกทั้งมีกำรพิจำรณำและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำร
สูงสุดทันที เมื่อพบรำยกำรหรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลกำรด ำเนินกำรของ
ปตท.  อย่ำงร้ำยแรง รวมถึงกรณีกำรเกิดทุจริต 

 มำตรกำร ขอบเขต และกลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส 
- ปตท.ก ำหนดกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นต่อมำตรกำรต่อต้ ำน

กำรทุจริตคอร์รัปชัน และมีนโยบำยที่จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อบุคลำกรที่
ปฏิเสธกำรทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำให้ ปตท. สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

- บุคลำกรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบกำรกระท ำที่อำจฝ่ำฝืนมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปัชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและกำรคุ้มครองผู้รำยงำนที่ปลอดภัย                       
เมื่อบุคลำกรต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส รวมทั้งเมื่อบุคลำกรต้องกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

- ปตท. จัดให้มีข้อก ำหนดว่ำด้วย “กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต” เพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์
และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริตต่อหน้ำที่ (Whistleblowing) 
ให้มีควำมเหมำะสมและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมำตรกำรคุ้มครองและให้
ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลเบำะแสที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 
คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. มีมติเห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำข้อ
ร้องเรียนทุจริตของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ซ่ึงจัดท ำขึ้นเพื่อให้กำร
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันมีควำมจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

 บทลงโทษ 
- ปตท. จัดให้มีกระบวนกำรในกำรลงโทษบุคลำกรที่ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์

รัปชันอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม กำรกระท ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยนี้ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่ ปตท. ก ำหนด ซ่ึงมีขั้นตอนกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง กำรสอบสวน กำรลงโทษ และกำรอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตำมกฎหมำย 
บุคลำกรของ ปตท. ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันในทุก
ขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 
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9.6  ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee)   
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ ส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 142,026,208 บำท (หนึ่งร้อยส่ีสิบสองล้ำนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดบำท)  
นอกจำกนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น (Non-audit fee) ที่มีสำระส ำคัญ เช่น ค่ำจัดท ำ comfort 
letter เพื่อแผนกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินของกลุ่มบริษัทส ำหรับหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ ที่ออกและเสนอขำยให้กับนักลงทุน
ต่ำงประเทศ ค่ำตรวจสอบ The Updated Global Medium Term Notes ค่ำตรวจรับรองงบกำรเงินที่ใช้ในกำรยื่นกรมสรรพำกร และ
ค่ำตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ รวมจ ำนวน 38,019,046 บำท (สำมสิบแปดล้ำนหนึ่งหมื่นเก้ำพันส่ีสิบหกบำท) 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่น ๆ   
 ผลส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ ปตท.  ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตำมโครงกำรส ำรวจ
กำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2562 ในภำพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"  และได้รับคะแนนเฉลี่ยภำพรวมและ
รำยหมวดสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทที่ท ำกำรส ำรวจทั้งหมดจำกจ ำนวน 677 บริษัท และสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม 
SET50 ทั้งนี้ ผลส ำรวจดังกล่ำวพิจำรณำจำกข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสำธำรณะ ปี 2562 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจำก
เกณฑ์กำรส ำรวจ ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 ประธำนกรรมกำรปัจจุบันเป็นกรรมกำรอิสระ จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรมอบหมำยนโยบำยและก ำกับดูแลกำร
บริหำรงำนของ ปตท.  

 ปตท. ก ำหนดให้มจี ำนวนกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรที่มีอยู่ 
 เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จึงได้พิจำรณำเห็นชอบให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นกลำงและมีควำมน่ำเช่ือถือเป็นผู้สอบ
บัญชีของ ปตท. และน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งและอนุมัติค่ำสอบ
บัญช ี

 กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 4 ธันวำคม 2562 และ กำรประชุม 
คณะกรรมกำร ปตท. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 19 ธันวำคม 2562 ได้พิจำรณำ “หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560” (Corporate Governance Code: “CG Code”) ซ่ึงจัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ส ำนักงำน ก.ล.ต.) และตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้น ำ (governing body) ขององค์กร ในกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีเพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินกำรปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบเคียงกับ
นโยบำยและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. ในปัจจุบันอย่ำงละเอียด โดยมีควำมเห็นว่ำ นโยบำย มำตรกำร 
และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code รวมทั้งมีแผนกำรด ำเนินงำนทั้งระยะส้ันและระยะยำวเพื่อ
พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ปตท. เหมำะสมกับทิศทำงกำรเติบโตทำงธุรกิจและแนวโน้มของบริษัทช้ันน ำในระดับ
สำกล  

ปี 2562 ปตท. ได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี แต่อำจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแล
กิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard  ใน 2 
ประเด็นซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 
                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  
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(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.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 
ปตท. จัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ปี 2562 เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม โดยใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard 2016  และ
แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติ (Oil and Gas Sector Disclosure) รวมถึงน ำเสนอข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบของ Integrated Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรปฏิบัติตำมหลักสำกล 10 ประกำรของข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (The United Nations Global Compact: UNGC) น ำเสนอ
ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นขององค์กรในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมกรอบของสหประชำชำติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  Recommendation of The Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของธุรกิจ นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรสอบทำน
รำยงำนฯ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงำนอิสระภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้จัดส่งรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2562  พร้อม
กับรำยงำนประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรำยงำนฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนที่ 2(11)  หน้ำที ่1 

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. ได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคมุภำยใน ซ่ึงจัดท ำขึ้นโดยฝ่ำยบริหำรและ
ส ำนักตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี  

กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 5 องค์ประกอบตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล Internal 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) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี โดยกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกระดับ ลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรท ำงำน เพื่อให้เห็นถึงค ำม่ันสัญญำในกำรน ำนโยบำย
ด้ำนกำรก 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) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
(Corporate Governance : CG)    

- ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงขั้นตอนกำรวำงแผนและ
บริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนในภำพรวมของบริษัททั้งในระยะส้ันและระยะยำว พร้อมทั้งมีกำรวิเครำะห์/ทบทวนอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำยปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรแบ่งแยกอ ำนำจตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกันเพื่อให้เกิดกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ และส่ือสำรไป
ยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมกำรสรรหำและประมำณกำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเพื่อรองรับควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  

 (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)       
ปตท. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินธุรกิจ กำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย กฎ ระเบียบ และกำรจัดท ำรำยงำนต่ำงๆให้เชื่อถือได้ ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำกปัจจัยภำยใน
และภำยนอก โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และต้อง
มีควำมเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทั้งองค์กรที่พนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติตำม และมีกำร
ประเมินควำมเส่ียงในทุกระดับ ส ำหรับควำมเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำร
คณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติงำนจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้บริหำรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ 
ทั้งนี้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมกำรบริษัท ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ เป้ำหมำยทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้
ข้อเสนอแนะแนวทำง ติดตำมและประเมินผลต่อคณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจและบริหำรควำมเสี่ยงให้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรและ
ควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 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 ำเนินงำนในส่วนที่มี ควำม
เสี่ยงส ำคัญและก ำหนดกลไกในกำรควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลำด มีกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ เช่น ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรทั่วไป มีกำรมอบหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลำกรเพื่อควำม
มั่นใจว่ำมีระบบตรวจสอบ และคำนอ ำนำจกันได้ โดยมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุมัติ กำรประมวลผลข้อมูล กำรบันทึก
รำยกำรหรือกำรบันทึกบัญชี กำรรับ-จ่ำยเงิน กำรสอบทำนกำรตรวจสอบและกำรดูแลรักษำทรัพย์สินออกจำกกันโดยเด็ดขำด มีกำร
ควบคุมภำยในด้ำนกำรเงินกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรเก็บเงิน รักษำเงิน กำรรับจ่ำย เงินฝำกธนำคำร และเงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่ก ำหนด มีกำรบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ ำเสมอ มีกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีทั้งที่เป็นเอกสำรและข้อมูล
สำรสนเทศไว้อย่ำงเป็นระบบ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด     
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ในด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปตท. มีกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบและข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรพัสดุ ซ่ึงได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้อย่ำงชัดเจน  
เช่น อ ำนำจหน้ำที่ วงเงินอนุมัติ  กำรก ำหนดควำมต้องกำรพัสดุ กำรตรวจ-รับ กำรควบคุมและกำรเก็บรักษำพัสดุ และกำรตรวจนับ
ทรัพย์สิน ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปตท. มีกำรวำงระบบด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำม
ประเมินผลอย่ำงเพียงพอ ทั้งกำรสรรหำ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร และกำรส่ือสำร เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของปตท. มีควำมเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ  

ในกรณีที่ ปตท. มีกำรท ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ปตท. มี
มำตรกำรที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมนั้นต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติที่ก ำหนดทุกครั้ง ทุกรำยกำร โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรำยกำรนั้นๆ  ทั้งยังมีกำรติดตำม และดูแลผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด 
 นอกจำกนี้ ปตท. ยังให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรบริหำรควำมยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และส่ิงแวดล้อม (Security, Safety, Health and Environment : SSHE) เพรำะถือเป็นหนึ่งในเกรำะป้องกันควำมเส่ียง/ 
ผลกระทบ และลดควำมสูญเสียที่จะอำจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทรัพย์สิน กระบวนกำรท ำงำน ข้อมูล และ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถต่อยอดผล
ประกอบกำรในทุกๆ ด้ำนให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด  โดยคณะกรรมกำร 
ปตท. ดูแล ติดตำม ให้นโยบำย และค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมยั่งยืนและ SSHE ที่ ปตท. น ำมำปรับใช้เป็นกิจกรรมกำร
ควบคุมผ่ำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปตท. และคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ในระดับฝ่ำยจัดกำร ซ่ึงมีประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นประธำนฯ รวมทั้งคณะกรรมกำรจัดกำรกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบองค์กร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability 
Management Committee : GSMC)  ซ่ึงท ำหน้ำที่กลั่นกรองและก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรในระดับกลยุทธ์และปฏิบัติกำรในด้ำน
ควำมยั่งยืน และ SSHE โดยมีหน่วยงำนรับผิดชอบส่วนกลำง คือ ฝ่ำยก ำกับดูแลและส่งเสริมธรรมำภิบำล และฝ่ำยกลยุทธ์ควำม
ยั่งยืน ตำมล ำดับ  ซ่ึงในปี 2562 ได้มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และแผนงำนส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน รวมทั้งเป้ำหมำย
และตัวช้ีวัดด้ำน SSHE ที่ส ำคัญ ให้คณะกรรมกำรจัดกำร ปตท. พิจำรณำทบทวนเพื่อส่ังกำรและให้ข้อเสนอแนะ เดือนละครั้ง 
รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรด้ำน SSHE สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้จำกรำยงำนควำมยั่งยืน ปี 2562 (Corporate Sustainability Report 
2019)  

 (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication)   
 ในปี 2562  ปตท. ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรเติบโต ไปสู่กำรเป็น 
Top Quartile Performance อย่ำงยั่งยืนรวมทั้งกำรแสวงหำธุรกิจใหม่ New S-Curve ที่มีศักยภำพ เพื่อกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด
ในอนำคต รวมทั้งพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับกำรหำโอกำสตอบสนองนโยบำย Thailand 4.0 ซ่ึงเน้นกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม   
  คณะกรรมกำร ปตท. จึงได้อนุมัติและผลักดันกำรด ำเนินงำนตำม Digital Roadmap สร้ำงนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำน ลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน โดยน ำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่ อสร้ำงให้เกิด 
Productivity Improvement เพิ่มรำยได้ ลดค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรด ำเนินงำนที่ เป็น Non Performing Time สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับกระบวนกำรทำงธุรกิจที่ส ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจำกนี้ ปตท. ได้น ำ “D” (Digitalization) ซ่ึงเป็นกำร
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมำเสริมเข้ำกับค่ำนิยมองค์กรเป็น “SPIRIT+D” เพื่อมุ่งพัฒนำสมรรถนะในกำรท ำงำนด้ำน
ดิจิทัลของพนักงำน (Digital Competency) ให้เกิด Digital Culture / Mindset และเพื่อเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้องค์กรพร้อมรับสภำพแวดล้อมและกำรด ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ปตท. จึงน ำ Digital Transformation มำเป็นตัวขับเคลื่อน
หลักขององค์กร โดยก ำหนดแผนกลยุทธ์ Digitize Now ในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ อำทิ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
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เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเช่ือมโยง Value Chain ของทรัพยำกรบุคคลเป็น Story line จึงมีกำรวิเครำะห์กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรบุคคล ตลอด HR Value Chain ของ ปตท. โดยเช่ือมโยงข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศหลักด้ำนทรัพยำกรบุคคล              
ซ่ึงผู้ใช้งำนสำมำรถปรับมุมมองของรำยงำน สร้ำงรำยงำนหรือวิเครำะห์ข้อมูลด้วยตนเองได้ รวมทั้ง กำรพัฒนำ Chatbot                          
เพื่อให้บริกำรตอบค ำถำมและให้ข้อมูลด้ำนบุคคลแก่พนักงำน โดยพนักงำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ตลอดเวลำ ผ่ำน Workplace 
Chat ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มส่วนกลำงที่ ปตท. จัดเตรียมไว้ให้กับพนักงำน นอกจำกนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดหำพั สดุ และ               
กำรจัดหำที่เกี่ยวกับกำรพำณิชย์ (Non-Hydrocarbon Procurement) ปตท.จึงน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
อำทิ Robotic Process Automation (RPA) Analytic และ Chatbot โดยมุ่งเน้นกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมหลัก Governance Risk and 
Compliance ซ่ึงเป็นกำรจัดระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน บริหำรต้นทุนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ                 
เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยแนวคิด Anywhere Anytime Any Device รวมถึง Green Procurement โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ปตท. และกลุ่มบริษัท ได้ร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ Thailand Blockchain Community Initiative ซ่ึงเป็น      
ควำมร่วมมือของธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย 22 แห่ง น ำเทคโนโลยีมำให้บริกำรหนังสือค้ ำประกันบน Blockchain ที่เปลี่ยน
ควำมยุ่งยำกในกระบวนกำรรับส่งเอกสำรให้ง่ำยขึ้นกว่ำเดิม นับเป็นครั้งแรกของโลกที่ธนำคำรไทย ธนำคำรต่ำงประเทศ และ
ผู้ใช้บริกำร ร่วมใช้ Blockchain บนระบบเดียวกัน  ส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้แก่สำยงำนส ำนักงำน ปตท.                     
ได้น ำ Robotic Process Automation (RPA) เข้ำมำใช้ โดย RPA จะเป็นจุดเริ่มต้นของ Intelligent Automation Journey ขององค์กร 
ซ่ึงควำมสำมำรถหลักของ RPA คือ กำรท ำงำนเดิม ๆ ซ้ ำ ๆ คำดกำรณ์ได้ สำมำรถท ำงำนได้ตลอดเวลำ 24/7 และสำมำรถท ำงำน
ร่วมกับระบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ปตท. จำกกระบวนกำรจั ดซ้ือจัดจ้ำง และ บัญชีกำรเงิน  
ปตท. จึงคัดเลือกกลุ่มกระบวนกำร ซ่ึงมีควำมถี่และจ ำนวนรำยกำรสูงที่สุด และท ำกำรศึกษำกระบวนกำรดังกล่ำว พบว่ำมีกำร
ท ำงำนที่ RPA สำมำรถเข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนได้ คือกำรพัฒนำ RPA เพื่อใช้ส ำหรับกระบวนกำรจ่ำยเงินใน
ประเทศแบบ end-to-end ร่วมกับ ธนำคำรไทยพำณิชย์ โดยโรบอตจะสร้ำงข้อเสนอกำรช ำระเงิน Text file กำรช ำระเงิน ตลอดจน
submit กำรช ำระเงินไปที่ธนำคำร และเริ่มกระบวนกำรขออนุมัติผู้มีอ ำนำจตำมล ำดับขั้นต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้คือใช้เวลำลดลง 50% 

อีกด้ำนหนึ่งที่คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคัญ อันเนื่องจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มีมำกขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ กำรประชุม 
World Economic Forum 2019 ได้ยกให้กำรโจมตีทำงไซเบอร์เป็น 1 ใน 10 ภัยคุกคำมที่ส ำคัญของโลกซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อองค์กรหลำกหลำยด้ำน อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรไถ่ข้อมูล ผลกระทบจำกกำรที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และร้ำยแรงที่สุด คือ สูญเสีย
ควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำที่มีต่อองค์กร ดังนั้นภัยคุกคำมบนโลกไซเบอร์จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้ควำมส ำคัญ คณะกรรมกำร 
ปตท. จึงได้ตระหนักถึงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber Security) และได้มีกำรวำงแผนและติดตั้ง อุปกรณ์เพื่อป้องกันภัย
คุกคำมผ่ำนทำงช่องทำงไซเบอร์ โดยจัดเตรียมกำรป้องกันไว้หลำยช่องทำง อำทิ ภัยคุกคำมที่เข้ำมำทำงอินเทอร์เน็ต โดยมีกำร
ตรวจสอบภัยร้ำยและติดตำมพฤติกรรมกำรโจมตีที่แฝงมำทำงช่องทำงต่ำงๆ นอกจำกกำรพัฒนำด้ำนเครื่องมือและระบบแล้ว ปตท. 
ร่วมกับ บริษัท PTT Digital Solutions ผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัลของ  ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้ง ศูนย์อ ำนวยกำรด้ำน Cyber 
Security Operation Center (CSOC) เพื่อรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดยบุคลำกรประจ ำศูนย์ CSOC ทุกคนเป็นบุคลำกรที่
ได้รับกำรรบัรองคุณวุฒิในระดับสำกลจึงมั่นใจในศักยภำพกำรด ำเนินงำนของพนักงำนประจ ำศูนย์ได้ 
 (5) ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

 กำรประเมินกำรควบคุมภำยในดว้ยตนเอง 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่ำกำรด ำเนินงำนของ ปตท. จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด 
ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรส้ินเปลือง หรือกำรทุจริต  ด้ำนควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน และด้ำน
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร ปตท. จึงได้
ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในเป็นหน้ำที่ของทุกคนในองค์กร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร
และผู้ปฎิบัติงำนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยฝ่ำยควบคุมภำยในและจัดกำรควำมเส่ียง สำยงำนผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก ำกับดูแล 
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และธรรมำภิบำลองค์กร ในฐำนะหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลเรื่องกำรควบคุมภำยในได้ ด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) อย่ำงน้อยปีละครั้ง ใน 2 รูปแบบ ดังนี้  

1. กำรประเมินระดับองค์กร  (Control Self-Assessment Questionnaire) - กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน
รำยบุคคลส ำหรับผู้บริหำรระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไปที่ปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผู้บริหำรที่
ปฏิบัติงำน Secondment บริษัทในกลุ่ม 

ปตท. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อจัดเก็บฐำนข้อมูลกำรควบคุมที่ส ำคัญ (List of Key 
Control) โดยรวบรวมจำกข้อมูลค ำอธิบำยลักษณะงำน (FD) ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
กรอบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกล COSO Internal Control Integrated Framework 5 ด้ำน ได้แก่ (1) สภำพแวดล้อมกำร
ควบคุม (Control Environment)  (2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  (3) กิจกรรมควบคุม  (Control Activities)  (4) 
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร (Information & Communication)  และ (5) กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring) รวมทั้งมีกำรใช้แบบ
ประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองในแบบ Electronic (e-CSA)  เพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถท ำกำรประเมินฯ และเรียกดูรำยงำนผลกำร
ประเมินฯ ผ่ำนระบบ Intranet ได้ เพื่อให้แบบประเมินกำรควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมกิจกรรมตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่
ส ำคัญเป็นรำยบุคคลมำกยิ่งขึ้น ในปี 2562 ได้ปรับปรุงค ำถำมให้ส้ันกระชับ มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรพื้นฐำนในกำรก ำหนด
มำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมของนิติบุคคลในกำรป้องกันกำรให้ สินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 176 ของ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ   

2. กำรประเมินระดับกระบวนกำรแบบบูรณำกำร (GRC Assessment Workshop) - กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อ
ประเมินกำรควบคุมภำยในตำมกระบวนกำรรำยหน่วยงำนในระดับฝ่ำยและส่วนขึ้นตรง มุ่งเน้นกิจกรรมควบคุมในกระบวนกำร
ท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแนวทำงกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกเจ้ำของกระบวนกำรและมี
กำรติดตำมโดยผู้บังคับบัญชำ 

ในปี 2562 ปตท. ได้บูรณำกำรกำรประเมินกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับแนวทำง GRC 
(Governance, Risk, Compliance) มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  COSO2013 ทั้ ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร หลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 และแบบประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ของ ก.ล.ต. โดยมีกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนด้ำนก ำกับดูแลกิจกำรและธรรมมำภิบำล 
ด้ำนควบคุมภำยใน ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง ด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบองค์กร เพื่อร่วมกันก ำหนดจุดมุ่งเน้น ปรับปรุงเกณฑ์กำร
ประเมินให้เหมำะสม พัฒนำแนวทำงและเครื่องมือในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ และจัดกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร (GRC Assessment Workshop) รำยหน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักให้กับทุกหน่วยงำน                 
ซ่ึงมีบทบำทส ำคัญที่สุดที่จะท ำให้กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยตลอดกำร
ประเมินฯ มีกำรให้ค ำปรึกษำเรื่องกำรประเมินควำมเส่ียงระดับกิจกรรมและเกณฑ์กำรประเมินกำรควบคุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถประเมินและระบุข้อมูลต่ำงๆ ที่จ ำเป็นได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสำมำรถน ำไปเป็นฐำนข้อมูลกำรควบคุมที่ส ำคัญ
ขององค์กร นอกจำกนี้ ยังมีกำรส่ือสำรโดยผู้บริหำรระดับสูงผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงำน และผู้บริหำรทุกระดับ
เห็นควำมส ำคัญ และน ำไปปฏิบัติจริงอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ ส ำนักตรวจสอบภำยในได้สอบทำนกำรควบคุมภำยในเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่มีควำมเพียงพอเหมำะสม และมีกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ควำม
มั่นใจว่ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทันเวลำ รวมทั้งสอบทำนผล  
กำรประเมินกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นนัยส ำคัญ 
ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท. ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของ ปตท. มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ 
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 ระบบการตรวจสอบภายใน               
ส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำง

ควำมเช่ือมั่น (Assurance) และให้ค ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรมีกำรก ำกับดูแลกิจกำร                     
กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัติต ำมกฎเกณฑ์ หรือ Governance, Risk Management, Control and 
Compliance (GRC) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนขององค์กร  

ส ำนักตรวจสอบภำยใน มีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจัดท ำ
แผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมทิศทำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ (Business Strategic Direction) และควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือ ทั้งใน
และต่ำงประเทศ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ รวมถึงกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. และหน่วยงำนก ำกับดูแลเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่พบจำกกำรตรวจสอบ         
อย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้ ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบภำยในไม่มีข้อจ ำกัดในกำรแสดงควำมเห็นและไม่มีประเด็นที่มีควำม
ขัดแย้งระหว่ำงหน่วยรับตรวจและส ำนักตรวจสอบภำยในที่ยังหำข้อยุติไม่ได้ 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้ง            
นายชฎิล  ชวนะลิขิกร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  เนื่องจากเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท.เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน มี
ความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการก ากับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและใน
ภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบการ
แต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจ าปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส านกัตรวจสอบภายใน  

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นายชฎิล ชวนะลิขิกร 
อายุ 54 ปี 

ประวัติการศึกษา 
   วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

   บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (บธ.ม.) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

   Certified Internal Auditor (CIA) : The Institute of Internal Auditors 

ประวัติการอบรม 
  นักบริหำรด้ำนพลังงำนระดับสูง : กระทรวงพลังงำน 
  กำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำฝ่ำยอ ำนวยกำร : สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
  โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐวิสำหกิจเพื่อป้องกันและปรำบปรำมทุจริต : ป.ป.ช. 
  SENIOR EXECUTIVE PROGRAM (SEP) : SASIN Graduate Institute of Business Administration  
  LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM II , PTT – HARVARD BUSINESS SCHOOL : PLLI 
  LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM III , PTT – IMD : PLLI 
  ห ลั ก สู ตร  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 17/2013), Anti – Corruption The Practical Guide 

(ACPG 2/2013), Company Secretary Program (CSP 65/2015), Independent Observer Program (IOP 1/2016) สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association (IOD))  
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ประวัติการท างาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง) 
 ปี 2556 – 2559   ผู้จัดกำรฝ่ำยกลยุทธ์และพัฒนำคุณภำพกำรตรวจสอบภำยใน ปตท. 

 ปี 2559 – 2560   ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในองค์กร ปตท. 

 ปี 2560 – 2561  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บริหำรควำมยั่งยืน ปตท. 

 ปี 2561 – 2562  ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก ำกับดูแล และธรรมำภิบำลองค์กร ปตท. 

 ปี 2562 – ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ส ำนักตรวจสอบภำยใน ปตท. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ไม่มี  

หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ของบริษัท (Compliance Unit) 
ปตท. ได้จัดตั้ง “ฝ่ายก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department)” ในปี 2560 มีโครงสร้างอยู่ภายใต้

สายงานส านักกฎหมาย ซ่ึงมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักกฎหมาย เป็นผู้ก ากับดูแล (ประวัติแสดงรายละเอียดในประวัติของ
ผู้บริหาร) และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการ การก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการก ากับกฎหมาย 
กฎระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance Committee) ตามล าดับ โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการก ากับดูแลบุคลากร
และหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์กร และรับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ 
ปตท. อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน 
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และกฎหมายอื่น ๆ ฝ่ายก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่
ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎหมายเฉพาะด้าน (2nd Line of Defense Alliances) โดยประสานงานร่วมกันในการรวบรวม ติดตามและ
จัดท าฐานข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกฎหมายถึงผลกระทบที่มีต่อ
กิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงาน และน าประเด็นปัญหาที่ตรวจพบมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ ปตท. 
เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ยังด าเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่ือสารแนวทางการประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับ
กฎเกณฑ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Email การจัดอบรม E-Learning การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เสริมสร้างให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเส่ียงด้านกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้การด าเนินงานของ ปตท. 
บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืน 
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  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 1 

12. รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้ถอืหุ้น  ดังนี้    

บริษัท ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
ปี 2562 

(ล้ำนบำท) 

กระทรวงกำรคลัง  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ในประเทศ (พนัธบัตร) 1,000.00 

 
12.2  รายการระหว่างกันกับกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน  

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง  

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 72,791.42 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 2,298.13 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,538.19 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 754.72 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 660.67 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 386.10 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดนุชำ พิชยนันท์ ) เป็น กรรมกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
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หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 2 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตอ่) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

74.88 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 44.31 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 21.56 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยดนุชำ พิชยนันท์ ) เป็น กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
  ควำมเสี่ยง และประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลโครงกำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำน 
  อู่ตะเภำ และโครงกำรพัฒนำธุรกิจของบมจ. กำรบินไทย ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ 
  ตะเภำ บมจ. กำรบินไทย 

โรงงำนยำสูบ 21.43 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมโรงงำนยำสูบ 

–––– 

สถำบันกำรบินพลเรือน 20.27 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันกำรบินพลเรือน 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 17.99 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 12.41 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

4.20 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

กำรยำงแห่งประเทศไทย 3.93 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรยำงแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 3.38 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 1.54 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด 

–––– 
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 12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่กิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตอ่) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.94 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ บมจ. กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
  และกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ บมจ. กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร 
  ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ  
  บมจ. กรุงไทย 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.81 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 0.35 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

0.29 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

–––– 

ธนำคำรออมสิน 0.10 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมธนำคำรออมสิน 

–––– 

รวม 78,657.62   
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12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำกกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแยง้ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1,430.75 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยดนุชำ  พิชยนันท์ ) เป็นกรรมกำรกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 1,049.96 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมบริษัท 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ บมจ. กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
  และกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ บมจ. กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรัสกร ) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร 
  ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ  
  บมจ. กรุงไทย 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 497.02 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมกำร
ไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 146.73 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมบริษัท 
ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 5 

12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำกกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแยง้ (ต่อ) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 73.45 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 61.95 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมกำร
รถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 48.76 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย 

18.81 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมธนำคำร
เพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 17.38 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจควบคุมบริษัท 
กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 6 

12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำกกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแยง้ (ต่อ) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 14.57 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 10.75 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

กำรประปำส่วนภูมิภำค 10.29 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรประปำส่วนภูมิภำค 

–––– 

กำรประปำนครหลวง 8.03 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 0.50 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 0.25 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม 3,389.20   

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 7 

12.2.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกกิจกำรที่มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 1,443.71 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ บมจ. กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ   
  กรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ บมจ. กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) เป็นกรรมกำรอิสระ / ประธำน 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ของ บมจ. กรงุไทย 

รวม 1,443.71   

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 8 

12.2.4  รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น และเงินจ่ำยล่วงหน้ำ แก่กิจกำรที่มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 
12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ  

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 12,115.43 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 261.91 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 203.06 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

–––– 

กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 62.74 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 59.55 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 26.82 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดนุชำ พิชยนนัท์ ) เป็น กรรมกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

6.97 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 6.69 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 3.33 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 

สถำบันกำรบินพลเรือน 2.83 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันกำรบินพลเรือน 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 2.49 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยดนุชำ พิชยนันท์ ) เป็น กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลโครงกำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนอู่ตะเภำ และ
โครงกำรพัฒนำธุรกิจของ บมจ. กำรบนิไทย ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำ บมจ. 
กำรบินไทย 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 0.97 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 9 

12.2.4  รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น และเงินจ่ำยล่วงหน้ำ แก่กิจกำรที่มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง (ตอ่) 
12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0.77 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

โรงงำนยำสูบ 0.52 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมโรงงำนยำสูบ 

–––– 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

0.21 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

0.09 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.09 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ บมจ. กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
  และกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ บมจ. กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร 
  ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ  
  บมจ. กรุงไทย 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.08 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

–––– 

รวม 12,754.55   

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 10 

12.2.4  รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น และเงินจ่ำยล่วงหน้ำ แก่กิจกำรที่มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง (ตอ่) 
12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น  

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 5,607.28 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ บมจ. กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
  และกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ บมจ. กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร 
  ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ  
  บมจ. กรุงไทย 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 0.76 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 0.07 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

–––– 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

0.06 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0.01 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 

–––– 

รวม 5,608.18   

 
 
 

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 11 

12.2.4  รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น และเงินจ่ำยล่วงหน้ำ แก่กิจกำรที่มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง (ตอ่) 
12.2.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 38.21 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 7.77 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 1.88 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท.มีอ ำนำจควบคุม
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม 47.86   

 
12.2.5  รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนีอ้ื่น กับกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
12.2.5.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 14.89 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

–––– 

รวม 14.89   

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 12 

12.2.5  รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนีอ้ื่น กับกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง (ต่อ)  
12.2.5.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อื่น 

กิจการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

บริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 5,779.85 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยไกรฤทธิ์ อุชุกำนนท์ชัย ) เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ธนำคำร ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ของ บมจ. กรุงไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ ์ กิตยำรักษ์ ) เป็น 
  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
  และกรรมกำรก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของ บมจ. กรงุไทย 
- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยวิชัย  อัศรสักร ) กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร 
  ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ  
  บมจ. กรุงไทย 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 44.18 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

–––– 

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 21.42 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย 
จ ำกัด 

7.19 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

–––– 

บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) 

4.08 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 

–––– 

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 2.65 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

–––– 

บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 1.85 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยดนุชำ พิชยนันท์ ) เป็น กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลโครงกำรศูนย์ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนอู่ตะเภำ และ
โครงกำรพัฒนำธุรกิจของ บมจ. กำรบนิไทย ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำ บมจ. 
กำรบินไทย 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 1.46 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

–––– 

กำรประปำนครหลวง 0.70 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรประปำนครหลวง 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 13 

12.2.5  รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ และเจ้ำหนีอ้ื่น กับกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันที่อำจมคีวำมขัดแย้ง (ต่อ) 
12.2.5.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อื่น (ต่อ) 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 0.61 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

กรรมกำรของ ปตท. (นำยดนุชำ พิชยนนัท์ ) เป็น กรรมกำรของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

0.09 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

–––– 

องค์กำรเภสัชกรรม 0.05 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมองค์กำรเภสัชกรรม 

–––– 

บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 0.04 กระทรวงกำรคลัง ซึ่งเป็นผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของปตท. มีอ ำนำจ
ควบคุมบริษัท ขนส่ง จ ำกัด 

–––– 

รวม 5,864.17   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 
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12.3   รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน ปี 2562 ท่ีผ่านมามีดังนี้ 

 12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย  กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 234,564.02 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.42 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน วสันตพฤกษ์ , นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส สวัสดิ์ -ชูโต , นำงอรวดี โพธิสำโร, นำยดิษทัต        
ปันยำรชุน) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  152,995.77 กลุ่มบรษิัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง , นำยวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน)  114,945.49 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์, นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล , 
นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์, นำงสำวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ไทยออยล์ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด
(มหำชน) 

 41,961.00 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 
รักษำกำรแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ปตท. 
น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT International Trading Pte. Ltd. 31,150.06 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน) รักษำกำรประธำนกรรมกำร PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน , นำยเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์) เป็น
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd.  
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    
บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ำกัด (มหำชน) 

 12,651.74 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต, นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ, นำยวุฒิกร  สติ
ฐิต, นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง, นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ.โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท โกลว์ พลงังำน จ ำกัด (มหำชน) 9,204.66 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.83 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTT International Trading London Limited  7,357.53  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT 
International Trading London Limited 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด  5,543.64 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท.(นำยวุฒิกร สติฐิต) เป็นประธำนกรรมกำรของ  บจ. ปตท. 
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด  4,651.49  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำร/ประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ท็อป เอสพีพี 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด  4,257.89  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 
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บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ ำกัด 3,452.48 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 

 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

 2,975.52  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ำกัด 2,922.09 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ.โกลว์ เอสพีพี 11 

 

บริษัท ไทยออยล์เพำเวอร์ จ ำกัด  2,711.81  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์
เพำเวอร์ 

 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ำกัด 730.19 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 95 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจก โกลว์ ไอพีพี  

 

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด 672.84  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรของ 
บจ. ลำบิกซ์ 
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การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

634.91  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
โกลบอล กรีน เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล 
กรีน เคมิคอล 

 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน)  494.92  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริห ำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอ้ือนนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำรของ               
บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ำกัด 

(เดิมชื่อ : บริษัท สยำมมิตซุย พี ที เอ จ ำกัด) 

284.18 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ำกัด 113.14 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 89.14 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที        
แอลเอ็นจี 
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12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด 73.37 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 27.77  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด  12.43  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

Carigali - PTTEPI Operating Company 
Sdn. Bhd. 

9.48 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
จ ำกัด (มหำชน) 

4.77  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท.(นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของบมจ. 
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร ทวีสิน) เป็นกรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
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 12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

การร่วมค้า    

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 4,621.64 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 4,342.62 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด 1,827.56 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 1,787.74 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 37.74 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 13.31 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 3,334.15 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 261.84 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ ของ บมจ. วีนิไทย 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด  11,868.71 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำร ของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์  

รวม 662,587.64   
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย     

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

 

101,665.86 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศริิ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท.  
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร ทวีสิน) เป็นกรรมกำร และ ประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 

28,755.73 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.42 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน วสันตพฤกษ์, นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต, นำงอรวดี โพธิสำโร , นำยดิษทัต 
ปันยำรชุน) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

26,640.43 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 
รักษำกำรแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของ บมจ. ปตท. 
น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

PTT International Trading London 
Limited 

19,756.65 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
PTT International Trading London Limited 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 18,692.72 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 17,347.07 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading Pte. Ltd. 15,105.26 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน ) รักษำกำรประธำนกรรมกำร PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน, นำยเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์) เป็น
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำรเป็นรำยกำรทีป่ตท.ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมค้ำ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 9,481.46 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยอธิคม  เติบศริิ ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. พีทีท ีแอลเอ็นจ ี

PTTEP SP Limited 7,645.62 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 1,098.48 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ , นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล , 
นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์ , นำงสำวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ไทยออยล์ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 191.18 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ี
แทงค ์เทอร์มินัล 

บรษิัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

187.95 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 66.29 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
ดิจิตอล โซลชูั่น 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 27.43 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวุฒิกร สติฐติ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.  
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนีย
ริง จ ำกัด 

11.32 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 8.89 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 7.27 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส ์

บริษัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส์ จ ำกัด 6.87 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 5.96 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง , นำยวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด 2.31 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 

1.23 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 0.30 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การด าเนินงานร่วมกัน 

Moattama Gas Transportation Company 17,602.33 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50  

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transporation Limited 10,574.59  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 5,011.05 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/
หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมค้ำ บริษัท
ร่วม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน 
(ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

การด าเนินงานร่วมกัน (ต่อ)    

บริษัท บี 8/32 พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 5,011.05 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Taninthayi Pipeline Company LLC 3,579.89 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.32  

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1,406.76 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม    

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 0.31 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.65 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กำรด ำเนินงำนร่วมกัน กำรร่วมคำ้ บริษัทร่วม และบรษิทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 257.36 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำววิไลวรรณ กำญจนกันติ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.  
ทิพยประกันภัย 

รวม 290,149.62   
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12.3.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกบรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 577.28 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ำกัด (มหำชน) 

550.57 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต , นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ, นำยวุฒิกร  
สติฐิต, นำยคงกระพัน  อินทรแจ้ง , นำยวิรัตน์  เอ้ือนฤมิต ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.          
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์  ซินเนอร์ยี ่

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน)  

 451.88  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 
รักษำกำรแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ.ปตท. น้ ำมัน
และกำรค้ำปลีก 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 93.51  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยยงยศ ครองพำณิชย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. PTT 
Regional Treasury Center Pte. 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 30 

12.3.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกบรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บรษิัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด 83.27 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ. ปตท. 
ศูนย์บริหำรเงิน 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 

 

30.96 

 

กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำร           
ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

 
-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 
 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง, นำยวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท สยำม แมนเนจเม้นท ์โฮลดิ้ง จ ำกัด 27.87 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด  19.43 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.เอนเนอร์ย่ี 
คอมเพล็กซ์ 

รวม 1,834.77   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 31 

12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 

12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

17,202.17 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.42 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน วสันตพฤกษ์ , นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต , นำงอรวดี โพธิสำโร , นำยดิษทัต  
ปันยำรชุน) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 15,432.36 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง , นำยวรวัฒน์ พิทยศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 32 

12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 11,614.64 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ , นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล ,      
นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์ ,  นำงสำวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ) เป็นกรรมกำรของ บมจ.  
ไทยออยล์ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไทยออยล์ 

PTT International Trading Pte. Ltd. 3,794.04 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน ) รักษำกำรประธำนกรรมกำร PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน , นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นกรรมกำร
ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

2,752.58 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 
รักษำกำรแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของ บมจ. ปตท. น้ ำมัน
และกำรค้ำปลีก 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 33 

12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ำกัด 
(มหำชน) 

1,326.15 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต , นำงสำวเพียงพนอ บุญกล่ ำ , นำยวุฒิกร สติฐิต , 
นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง , นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท โกลว์ พลงังำน จ ำกัด (มหำชน) 854.77 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.83 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 447.81 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวุฒิกร สติฐติ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.  
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ ำกัด 436.53 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 2 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ำกัด 424.62 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ท็อป เอสพีพี 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด 354.59 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 34 

12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ำกัด 308.98 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
จ ำกัด 

241.04 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์เพำเวอร์ จ ำกัด 236.41 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์
เพำเวอร์ 

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ำกัด 162.31 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 95 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. โกลว์ ไอพีพี 

บริษัท ลำบิกซ์ จ ำกัด 52.52  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและประธำนกรรมกำรของ บจ. 
ลำบิกซ์ 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด (มหำชน) 24.73 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและประธำนกรรมกำรของ 
บมจ. ไทยลู้บเบส 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 23.41 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีททีี แอลเอ็นจ ี
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ำกัด 

(เดิมชื่อ : บริษัท สยำมมิตซุย พี ที เอ จ ำกัด) 

23.04 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ำกัด 8.90 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTT International Trading London 
Limited 

7.50 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
PTT International Trading London Limited 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด 6.53 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 2.05 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล เศรษฐธนงั ) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บรษิัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด 0.98 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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หมำยเหตุ : สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2561 และ 2560 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท   
 ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 36 

12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

การร่วมค้า    

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 363.47  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 326.95  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด 156.00  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด 151.66  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 1.69 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 0.72 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 262.60 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 24.28 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล เศรษฐธนงั) เป็นกรรมกำรและประธำนกรรมกำรที่
ปรึกษำด้ำนธุรกิจของ บมจ. วีนิไทย 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 955.52  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

รวมลูกหนี้การค้า 57,981.55   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 57,981.55   
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด
(มหำชน) 

518.24 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 
รักษำกำรแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. 
น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 172.03 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง , นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิน่สุภำ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 60.99 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ีดิจิตอล 
โซลูชั่น 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด 58.21 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท. 
ศูนย์บริหำรเงิน 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

36.96 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.42 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์ , นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต , นำงอรวดี  โพธิสำโร , นำยดิษทัต  ปัน
ยำรชุน) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน  อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
จ ำกัด (มหำชน) 

31.44 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป ์  ตรีนชุกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสิน) เป็นกรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

28.08 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต , นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ , นำยวุฒิกร  
สติฐิต , นำยคงกระพัน  อินทรแจ้ง , นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 23.98 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีททีี แอลเอ็นจ ี

PTT International Trading Pte. Ltd. 23.67 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยดิษทัต  ปันยำรชุน ) รักษำกำรประธำนกรรมกำรของ PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน , นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็น
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 20.04 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.  
เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 14.43 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ี
แทงค ์เทอร์มินัล 

 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 41 

12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 14.01 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ , นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล , นำย
ปรีชำ โภคะธนวัฒน์ ,  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

8.61 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 6.52 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวุฒิกร  สตฐิิต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท. จ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

5.63 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 4.37 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส ์

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที เอนเนอร์ย่ี 
โซลูชั่นส ์
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTT International Trading London 
Limited 

4.06  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT 
International Trading London Limited 

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ำกัด 

3.32  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด 3.21  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 2.56  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ีจ ำกัด 2.52  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. ( นำยวุฒิกร  สตฐิิต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที โกลบอล 
แอลเอ็นจ ี

PTT (Cambodia) Limited 2.49  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บรษิัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 1.66 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

1.55  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ.
โกลบอล กรีน เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรของ บมจ.โกลบอล 
กรีนเคมิคอล 
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

1.48  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTOR Singapore Pte. Ltd. 1.38  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี มำร์เก็ตติ้ง โซลชูั่นส์ จ ำกัด 1.33  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส์ จ ำกัด 1.31  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PT Bahari Cakrawala Sebuku 1.29  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลูชัน่ส์ 
จ ำกัด 

1.10  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
โปรเฟสชั่นแนล โซลชูั่นส ์

PTT Philippines Trading Corporation 0.87  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 0.87  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยยงยศ  ครองพำณิชย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT Regional 
Treasury Center Pte.  

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 0.85  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. 0.70  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd. 0.51  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines Corporation 0.45  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 

0.26  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยยงยศ  ครองพำณิชย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.
โกลบอล แมนเนจเม้นท ์

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด 0.19  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด 0.14  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 0.13  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท สยำม แมนเนจเม้นท ์โฮลดิ้ง จ ำกัด 0.11  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด 0.09  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด 0.08  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด 0.07  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต) เป็นประธำนกรรมกำร / กรรมกำรของ บจ. 
ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี เซอร์วิส 
จ ำกัด 

0.04  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTT GL Investment Limited 0.03  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ำกัด  0.03  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท น้ ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด 0.02  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ำกัด 0.02  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ ำกัด 0.02  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 0.01  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ ำกัด 0.01  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี โพลีออลส์ จ ำกัด 0.01  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 82.10 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำรของ บจ. จีซ ีโพลีออลส์ 

PTT (Lao) Co., Ltd. 0.01  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การร่วมค้า    

บริษัท  มำบตำพุด แอร์โปรดักส์ จ ำกัด 13.45 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 

5.69 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

การร่วมค้า (ต่อ)    

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น จ ำกัด 4.29 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด 3.75 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. 
Bhd. 

0.88 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด 0.67 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 0.24 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด 0.11 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

การร่วมค้า (ต่อ)    

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ำกัด 0.01 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม 

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรำนสปอร์ต 
จ ำกัด 

5.44 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.65 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 0.61 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.01  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนงั) เป็นกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรที่
ปรึกษำด้ำนธุรกิจของ บมจ. วีนิไทย 
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด 2.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. 
สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 0.20 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

รวมลูกหนี้อ่ืน 1,099.34   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมลูกหนี้อ่ืน – สุทธ ิ 1,099.34   

12.3.4 รำยกำรลกูหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะส้ัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    
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บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 6.38 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที ดิจิตอล 
โซลูชั่น 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 239.96 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ทิพย
ประกันภัย 

รวม 246.34   
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12.3.4 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินให้กู้ยืมระยะยำว บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ำกัด (มหำชน) 

3,790.07 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต , นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ , นำยวุฒิกร  
สติฐิต , นำยคงกระพัน  อินทรแจ้ง , นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ          
 บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด 3,142.20 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ          
บจ. ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 13,857.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศริิ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีททีี         
แอลเอ็นจ ี

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 580.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ            
บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 21,369.27   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 21,369.27   
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12.3.4.5    รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด 24,594.89 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำร ของ          
บจ. ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 387.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

รวม 24,981.89   

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 24,981.89   
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั 
12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
จ ำกัด (มหำชน) 

10,710.49 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสิน) เป็นกรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

 

3,963.65  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 
รักษำกำรแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. 
น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 2,378.84  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

2,241.81 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 47.92 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน วสันตพฤกษ์  , นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มี เชำว์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ-์ชูโต , นำงอรวดี  โพธิสำโร ,  
นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน  อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

PTT International Trading London Limited 2,137.90 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
PTT International Trading London Limited 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 1,457.76 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 798.09 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

PTTEP SP Limited 715.59 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading Pte Ltd 707.95 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน ) รักษำกำรประธำนกรรมกำร PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน , นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็น
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte Ltd 
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด 14.48 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ี
แทงค ์เทอร์มินัล 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 1.91 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บรหิำรของ ปตท. (นำยวุฒิกร  สติฐติ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 1.72 - กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง , นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส์ จ ำกัด 0.34 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริห ำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน  อินทรแจ้ง) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ.จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บรษิัทย่อย (ต่อ) 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 0.15 -  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ , นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล ,  
นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน ์,  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ.ไทยออยล์ 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 0.02 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การด าเนินงานร่วมกัน 

Moattama Gas Transportation Company 

 

2,348.11 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50  

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Andaman Transporation Limited 1,384.61  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด 379.42 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 57 

12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

การด าเนินงานร่วมกัน (ต่อ) 

บริษัท บี 8/32 พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 379.42 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Taninthayi Pipeline Company LLC 367.81 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.32 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

การร่วมค้า 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย  

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

245.62 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 30,235.69   
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด 
(มหำชน) 

5,073.71 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 
รักษำกำรแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท.  
น้ ำมันและกำรค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ำกัด 681.65 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้ บ ริห ำรขอ ง  ป ตท . (น ำยวร วัฒ น์   พิ ท ยศิ ริ ) เป็ น ป ระธ ำน ก รรมก ำรขอ ง  
บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

232.44 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด 196.93 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท. 
ศูนย์บริหำรเงิน 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 159.14 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. เอนเนอร์ยี่ 
คอมเพล็กซ์  
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTT International Trading Pte Ltd 102.29 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต ปันยำรชุน ) รักษำกำรประธำนกรรมกำร PTT 
International Trading Pte. Ltd. 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน  นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็น
กรรมกำรของ PTT International Trading Pte Ltd   

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกดั 68.07 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

54.28 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.42 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยดอน  วสันตพฤกษ์ , นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต , นำงอรวด ี โพธิสำโร , นำยดิษทัต  ปันยำรชุน) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมคิอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน  อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 24.57 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกัด 22.52 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

19.31 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยพงศธร  ทวีสิน) เป็นกรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 10.23 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรและผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ. 
ไออำร์พีซี 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยกฤษณ์  อ่ิมแสง , นำยวรวัฒน์  พิทยศิริ ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยนพดล  ปิ่นสุภำ) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ของ บมจ. ไออำร์พีซี 

บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลชูัน่ส์ 
จ ำกัด 

8.28 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 7.23 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด 

6.50 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอน
จิเนียริง จ ำกัด 

6.38 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. บริหำรธุรกิจค้ำปลกี จ ำกดั 3.58 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนร่วม จ ำกัด 1.93 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading London Limited 1.74 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยดิษทัต  ปันยำรชุน ) เป็นประธำนกรรมกำรของ  PTT 
International Trading London Limited 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  1.66  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

PTT (Cambodia) Limited  1.20  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด   1.09  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน)  1.08  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ , นำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล ,  
นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์ ,  นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ.ไทยออยล์ 

บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินัล จ ำกัด  1.05  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
แทงค์ เทอร์มินัล 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ ำกัด  0.98  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ.โกลว์ เอสพีพี 2  

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ำกัด  0.95  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 11  

PTT Regional Treasury Center Pte.Ltd. 0.74 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยยงยศ  ครองพำณิชย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ PTT Regional 
Treasury Center Pte Ltd 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ำกัด 0.72 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.52 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

PTT Philippines Corporation  0.71  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ำกัด (มหำชน) 

 0.62  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต , นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล่ ำ , นำยวุฒิกร  สติฐิต , 
นำยคงกระพัน  อินทรแจง้ , นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ บมจ. โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ของ บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด  0.58  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนงั) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที ฟีนอล  

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ ำกัด 
(เดิมชื่อ : บริษัท สยำมมิตซุย พี ที เอ จ ำกัด) 

 0.51  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.00 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โกลว์ พลงังำน จ ำกัด (มหำชน)  0.51  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.83 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ำกัด  0.47  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. โกลว์ เอสพีพี 3  
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท จีซี ออกซีเรน จ ำกัด  0.44  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTOR Singapore Pte. Ltd.  0.40  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ำกัด  0.28  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

Tiger Energy Trading Pte. Ltd.  0.28  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท จีซี ไกลคอล จ ำกัด  0.20  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd.  0.14  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Lao) Co., Ltd.  0.14  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

 0.14  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.29 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บมจ.
โกลบอล กรีน เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยคงกระพัน อินทรแจ้ง) เป็นกรรมกำรของ บมจ.โกลบอล กรีนเคมิคอล 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด  0.12  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ. พีทีที 
เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

PTT Philippines Trading Corporation  0.07  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย (ต่อ)    

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ ำกัด  0.06  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 

 0.05  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยยงยศ  ครองพำณิชย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.โกลบอล 
แมนเนจเม้นท์ 

PTTOR CHINA (Shanghai) Co., Ltd.  0.03  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

การร่วมค้า 

บริษัท โอจีพี เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ำกัด  4.98  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกัด  3.13  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท  มำบตำพุด แอร์โปรดักส์ จ ำกัด  3.00  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.00 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

การร่วมค้า (ต่อ)    

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด  2.39  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

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 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

 0.27  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 0.22 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
–––– 
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บรษิัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทร่วม    

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ำกดั 6.83 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกัด 4.69 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
–––– 

บริษัท แอดวำนซ์ ไบโอเคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

0.30 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) 0.30 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงกมล  เศรษฐธนัง) เป็นกรรมกำร และประธำนกรรมกำร
ที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจ บมจ. วีนิไทย 
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 31.80 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  ทิพพำวนิช) เป็นกรรมกำรของ บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  3.49  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 13.33 

ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำววิไลวรรณ  กำญจนกันติ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. ทิพยประกันภัย 

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม จ ำกัด  0.14  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงสำวดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม) เป็นประธำนกรรมกำรของ  
บจ. สำนพลัง วิสำหกิจเพื่อสังคม 

รวม 6,759.03   
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.3 รำยกำรเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด  2,632.23  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด  619.05  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ.                       
พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด  169.34  กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเชียรวิทย์  อุดมวัฒน์วงศ์) เป็นประธำนกรรมกำร ของ บจ.                 
พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส 

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกัด 

 66.94 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยยงยศ  ครองพำณิชย์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. ปตท.            
โกลบอล แมนเนจเม้นท์ 

รวม 3,487.56   
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.4 รำยกำรหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดภำยใน 1 ป ี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

0.77 กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย                      
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

374.86 กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 375.63   
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12.3.6    รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะส้ัน และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บรษิัทย่อย กำรร่วมค้ำ บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
12.3.6.5 รำยกำรหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

บริษัทย่อย    

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ำกัด 

2.98 กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปรีชำ โภคะธนวัฒน์) เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. บิซิเนส 
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 

การร่วมค้า    

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย                    
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

3,180.60 กลุ่มบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 3,183.58   
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12.4        รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้  

(1) รายการระหว่าง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาล 
 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. เจรจำเงื่อนไขสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติฉบับใหม่ เพื่อทดแทนสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติ ฉบับที่ 1 และ 3 จนได้ข้อยุติแล้ว ทั้งนี้ คู่สัญญำอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรขออนุมัติผู้มีอ ำนำจตำมล ำดับ เพื่อลงนำมใน
สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติฉบับใหม่ต่อไป 

- รำยกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้รัฐวิสำหกิจ  
ตำมกฎกระทรวงเรื่องก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธี

คัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7 ก ำหนดให้รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรัฐวิสำหกิจ นอกจำกกำร
ไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและทรพัยำกรธรรมชำติ ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง จำกบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) หรือหำกรำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรัฐวิสำหกิจไม่ประสงค์จะ
จัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค และรัฐวิสำหกิจจะใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ก็ได้  โดยปัจจุบันปตท. ยังคงขำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้รัฐวิสำหกิจซึ่งมีควำมประสงค์ที่จะยังคงซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงจำก ปตท. 
เช่น องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษั ท ขนส่ง 
จ ำกัด เป็นต้น ทั้งนี้หำกรัฐวิสำหกิจมียอดค้ำงช ำระค่ำซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ปตท. สำมำรถคิดดอกเบี้ยจำกยอดค้ำงช ำระดังกล่ำวได้ 
โดยอ้ำงอิงเงื่อนไขตำมสัญญำซ้ือขำย 

(2) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย 
ลักษณะของรำยกำร 

ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยท ำกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยมี 4 ชนิด คือ น้ ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท และ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ส ำหรับปี 2562 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 
81 ของผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. 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 . เป็นผู้ขำยเช้ือเพลิงประเภทก๊ำซธรรมชำติให้กับ ปตท.สผ.  
ทั้งนี้ รำคำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นรำคำที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำดโลก และเป็นรำคำที่ผู้ร่วมทุนของโครงกำร
ขำยให้ ปตท. หรือเป็นรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำนที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 
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รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ลักษณะรายการ มูลค่าสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2562 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 
ก๊ำซธรรมชำติ      475,592.43    ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 
น้ ำมันดิบ                      13.65    ล้ำนบำร์เรล 
คอนเดนเสท                12.99     ล้ำนบำร์เรล 
ก๊ำซแอลพีจี           72,980.15    เมตริกตัน 

152,647 ล้ำนบำท กำรค ำนวณรำคำซ้ือขำยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
นั้นได้อ้ำงอิงจำกรำคำของตลำดโลกและเป็นรำคำ
ที่ผู้ร่วมทุนของโครงกำรขำยให้ ปตท. 

1.2 ก๊าซธรรมชาติท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนี้ 
ก๊ำซธรรมชำต ิ             54.00     ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

 14.25 ล้ำนบำท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ปตท.สผ.ได้อนุมัติสัญญำซ้ือ
น้ ำมันเช้ือเพลิงกับ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) 
เป็นระยะเวลำ 5 ปี (2562 – 2566) โดยมีข้อตกลง
และรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำน
ที่แข่งขันได้ในตลำด และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

 
(3) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น 

 ลักษณะของรายการ 

ปตท. ท ำสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบ จัดหำวัตถุดิบเพื่อผลิตปิโตรเคมี สัญญำรับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ
เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตกับบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและกำรกลั่น ลักษณะของสัญญำที่ส ำคัญสำมำรถสรุปแยกในแต่ละ
บริษัทตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง  

ลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน) (TOP) 

- ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบให้ TOP ในสัดส่วนขั้นต่ ำร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำรกล่ันในรำคำตลำด โดยสัญญำนี้มีระยะเวลำขั้นต่ ำ 
10 ปี นับจำกปี 2557 โดยหลังจำกระยะเวลำ 10 ปี คู่สัญญำสำมำรถที่จะขอยกเลิกสัญญำได้โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นลำย
ลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ Product Offtake and 
Crude Oil Supply (POCSA)  

- ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของธุรกิจ 
โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี (1 มกรำคม 2557 – 31 ธันวำคม 2566)  

ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (มหาชน) (IRPC)  

- ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบให้ IRPC ตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบแบบ Term และ Spot ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของก ำลังกำรกลั่น 
โดยสัญญำนี้มีระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2561 ซ่ึงรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  

- ปตท. จัดท ำสัญญำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ IRPC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม มีระยะเวลำ
สัญญำ 10 ปี (14 มกรำคม 2554 – 13 มกรำคม 2564)  และเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ มีระยะเวลำสัญญำ 5 ปี (10 
พฤศจิกำยน 2558 – 31 ตุลำคม 2563)โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  

-  

 



 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562                                                                                                                                                                                                                                                                   

ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 74 

ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (GC) 

ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้กับ GC ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) โดยสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซอีเทนแปรผันตำมรำคำผลิต ภัณฑ์เม็ด
พลำสติกในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะสะท้อนภำวะของตลำดปิโตรเคมีทั้งสำยไปถึงตลำดเม็ดพลำสติก และส่วนรำคำ
วัตถุดิบก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) เป็นไปตำมรำคำที่ตกลงกันซ่ึงอ้ำงอิงกับรำคำ
ตลำดโลก   

- ปตท. ท ำสัญญำจัดหำคอนเดนเสทให้กับ GC โดยท ำเป็นสัญญำซ้ือขำยระยะยำวที่อิงกับตะกร้ำรำคำน้ ำมันดิบ (Basket of 
Crude Oil Prices) ในปริมำณ 4.6 – 6.1 ล้ำนตันต่อปี  

- ปตท. ท ำสัญญำรับซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และแนฟทำที่ผลิตจำกโรงอะโรเมติกส์ของ GC เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำส่งออก 
โดยเป็นสัญญำระยะยำวนับตั้งแต่ปี 2544  

ธุรกิจการกลั่นน้ ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

- ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ทั้ งกำรน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศและน้ ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 ซ่ึง ปตท. จะจัดหำตำมชนิด
และปริมำณที่ก ำหนดด้วยรำคำตลำด  

- ปตท. รับซ้ือผลิตภัณฑ์ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตำมรำคำตลำดในประเทศ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 18 ปี มีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549 หลังจำก 18 ปี ให้ถือว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่ส้ินสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 12 เดือน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ Product offtake agreement  

- ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับ GC เป็นเช้ือเพลิงในกระบวนกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี กำรผลิต
ไฟฟ้ำ และใช้ในกิจกำรพำณิชย์ ซ่ึงสัญญำจะส้ินสุดลงในปี 2572 

(4) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

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

 GPSC ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกับ ปตท. เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำเพื่ อจ ำหน่ำย ซ่ึงรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ ซ่ึงกำรรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติของโรงไฟฟ้ำ GPSC เป็นไปตำมเงื่อนไขและรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำนที่
แข่งขันได้ในตลำด  

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการระหว่างกัน 

 ส ำหรับกำรเข้ำท ำรำยกำรซ้ือสินค้ำ วัตถุดิบ และ/หรือ รับบริกำรจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ปตท. และเพื่อสนับสนุนควำมมั่นคงทำงพลังงำนของประเทศ 
โดยเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ โดยที่ปริมำณสินค้ำหรือวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซ้ือ/ขำย หรือบริกำรที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจำกบริษัทที่
เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับควำมต้องกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รำคำที่รับซ้ือ/ขำย หรือให้/รับบริกำรจำกบริษัทที่
เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตำมที่ตกลงกันในสัญญำซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ทำงกำรค้ำแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  โดยที่
มิได้มีวัตถุประสงค์ในกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงกัน หรือมีรำยกำรใด ๆ เป็นพิเศษ 
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ส่วนที่ 2(12)  หน้ำที่ 75 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหว่ำงกันของ ปตท. ในอนำคต จะเป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติเช่นเดิม ไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ระหว่ำง ปตท. กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก ำหนดให้กับบุคคล/กิจกำรอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับรำคำสินค้ำที่ซื้อจำกบริษัทย่อยจะเป็นไปตำมรำคำจ ำหน่ำยของบริษัทย่อยที่อ้ำงอิงจำกรำคำตลำด กำรเปิดเผย
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตำมระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน ซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญช ี
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 ส่วนท่ี 3(13) หนำ้ท่ี 1 

ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 งบการเงนิรวม 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับ ปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวำคม 2562 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกบัฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัประเภทอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรส ำรวจ
และประเมินค่ำจำกกำรเขำ้ซ้ือธุรกิจ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบกำรเงินรวมใหม่โดยปรับรำยกำรดังกล่ำวในงบกำร
เงินงวดปัจจุบนัรวมถึงงบกำรเงินเปรียบเทียบ อย่ำงไรก็ตำม รำยกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562  

นอกจำกน้ี เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2562 ศำลฎีกำไดพ้ิจำรณำตดัสินคดีของบริษทัฯ ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบน
บกรำยหน่ึงตำมที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 46.7 ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนรวม และงบ
ก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  

จำกเหตุกำรณ์ขำ้งตน้ส่งผลใหมี้ผลกระทบต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ิมข้ึน(ลดลง) ดงัน้ี 
หน่วย : ลำ้นบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561   
     อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 977.47 - 
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  5,509.96 1,066.02 
     ค่ำควำมนิยม 5,006.78 - 
     สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ  (7,857.80) - 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,421.41) - 
 เจำ้หน้ีอ่ืน 1,467.87 1,467.87 
 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (2,357.34) - 
 ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (750.16) (401.85) 
 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 26.00 - 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (171.37) - 
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 หน่วย : ลำ้นบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   
    อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  977.47 - 
    ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  6,338.28 1,029.32 
    ค่ำควำมนิยม  4,971.38 - 
 สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (7,802.24) - 
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (6,286.43) - 
    เจำ้หน้ีอ่ืน 1,467.87 1,467.87 
    หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,340.67) - 
    ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (786.86) (438.55) 
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 28.28 - 
    ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (170.16) - 

   
งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 ตน้ทุนขำย 36.70 36.70 
 ก ำไรส ำหรับปี (36.70) (36.70) 

   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
รำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 
 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 3.49 - 
 ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 3.49 - 

   
งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
    เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,604.30 - 
 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,604.30) - 
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  13.1.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
                        หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2562 

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวียน    
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 166,189.02 292,184.32 292,542.46 
   เงินลงทุนชัว่ครำว 229,651.26 142,420.73 38,263.31 
   ลูกหน้ีกำรคำ้ 174,916.24 174,604.70 167,641.02 
   ลูกหน้ีอ่ืน  50,602.70 78,827.07 49,611.75 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 1,231.33 1,782.92 2,669.22 

   สินคำ้คงเหลือ 121,871.80 125,279.81 117,746.96 
   พสัดุคงเหลือ  28,942.45 28,871.65 34,379.14 
   สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์หมุนเวียน 1,997.55 5,097.69 3,686.31 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,768.01 7,894.47 10,558.54 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 782,170.36 856,963.36 717,098.71 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนเผื่อขำย 17,602.41 10,875.93 6,687.35 
   เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 37,937.15 41,317.06 49,512.82 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21,979.62 24,368.26 25,670.17 
   เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 27,668.66 26,970.81 17,931.83 
   เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 19,078.60 13,862.71 12,474.41 
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 7,210.90 6,583.17 7,987.23 
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,082,415.86 1,120,513.02 1,294,979.08 
   ค่ำควำมนิยม 51,695.04 53,896.30 111,933.14 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,107.68 34,200.40 79,967.67 
   สินทรัพยท่ี์เกิดจำกกำรส ำรวจและประเมินค่ำ  100,901.92   100,360.33   80,268.34  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  15,101.22   28,498.93   47,611.10  

   สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน  3,734.36   2,079.49   3,810.60  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,925.38 33,192.56 28,506.23 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,448,358.80 1,496,718.97 1,767,339.97 
รวมสินทรัพย ์ 2,230,529.16 2,353,682.33 2,484,438.68 
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                       หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2562 

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้    
หน้ีสินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนั 
กำรเงิน 

18,126.63 25,561.80 44,440.53 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้ 160,301.29 160,323.07 158,301.92 
   เจำ้หน้ีอ่ืน 72,994.65 98,429.48 80,763.97 
   เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 66,433.93 63,108.60 51,782.36 
   ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 24,094.73 46,487.81 30,136.90 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะสั้น - 1,090.30 1,289.37 
   หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์หมุนเวียน 4,954.84 2,545.87 2,522.08 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,958.51 10,801.97 10,548.18 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 355,864.58 408,348.90 379,785.31 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
   เงินกูย้ืมระยะยำว 444,919.65 454,964.32 562,745.77 
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 33,438.38 30,527.62 56,673.55 
   ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 23,313.07 23,921.03 32,590.21 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนระยะยำว 74,865.44 73,632.22 90,599.92 
   เงินมดัจ ำถงัก๊ำซ 10,519.25 11,082.66 11,656.78 
   หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ไม่หมุนเวียน 2,104.35 668.92  2,702.43  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 37,844.23 32,971.05 46,645.09 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 627,004.37 627,767.82 803,613.75 
รวมหน้ีสิน 982,868.95 1,036,116.72 1,183,399.06 
ส่วนของผูถื้อหุน้    
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,563.00 28,563.00 
   ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 28,563.00 28,563.00 28,563.00 
   ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 29,211.13 29,211.13 29,211.13 
  ส่วนขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วน 
  กำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 

(24,311.63) (28,483.97) (36,250.86) 

   ก ำไรสะสม    
      จดัสรรแลว้    
         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนส ำรองเพื่อกองทุนประกนัวินำศภยั 1,199.99 1,222.68 1,243.65 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 775,209.12 837,421.99 869,016.09 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,218.73 3,533.17 (16,036.15) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 817,947.59 874,325.25 878,604.11 
       ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 429,712.62 443,240.36 422,435.51 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,247,660.21 1,317,565.61 1,301,039.62 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,230,529.16 2,353,682.33 2,484,438.68 
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13.1.2 งบก ำไรขำดทุน  
                                                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

 (ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

(ตรวจสอบ) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 1,995,722.07 2,336,154.91 2,219,738.67 
ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 1,688,461.46 2,023,038.55 1,967,529.01 
   ก ำไรขั้นตน้ 307,260.61 313,116.36 252,209.66 
รำยไดอ่ื้น 28,268.52 16,935.10 19,979.96 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 13,650.64 6,353.51 15,312.83 
   ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 349,179.77 336,404.97 287,502.45 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 24,624.95 26,653.50 27,573.73 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 75,974.03 55,183.57 65,002.29 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 13,877.33 16,435.23 17,882.47 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 234,703.46 238,132.67 177,043.96 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม 7,310.42 8,515.02 6,007.99 
   ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 242,013.88 246,647.69 183,051.95 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 29,085.93 27,627.59 27,971.47 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 212,927.95 219,020.10 155,080.48 
ภำษีเงินได ้ 28,306.58 53,646.55 32,988.88 
   ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 184,621.37 165,373.55 122,091.60 
   (ขำดทุน)ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก-สุทธิ

ภำษี 
(11.35) -  - 

   ก ำไรส ำหรับปี 184,610.02 165,373.55 122,091.60 
กำรแบ่งปันก ำไร    
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 135,179.60 119,647.25 92,950.60 
        จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 135,187.01 119,647.25 92,950.60 
        จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก – สุทธิภำษี 
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
        จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
        จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิภำษี 

(7.41) 
49,430.41 
49,434.35 

(3.94) 

- 
45,726.30 
45,726.30 

-   

- 
29,141.00 
29,141.00 

- 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 4.67 4.15  3.20 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 4.67 4.15  3.20 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - - - 

หมายเหตุ: ตามท่ีกลุ่มบริษทั ปตท. มีการจดัประเภทและการปรับรายการใหม่ในปี 2562 ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีก าหนดใหกิ้จการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน                             
                  ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน ดงันั้นกลุ่มบริษทั ปตท. จึงแสดงขอ้มูลปรับปรุงยอ้นหลงังวดปี 2560 เฉพาะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น 
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13.1.3 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
                                 หน่วย : ลำ้นบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
 (ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 
(ตรวจสอบ) 

ก ำไรส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 184,621.37 165,373.55 122,091.60 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน    
รำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนใน
ภำยหลงั 

   

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (34,470.39) (2,588.22)  (27,899.83)  
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (5,031.96) (881.07)  43.16  
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 1,135.36 410.46 (21.43) 
ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงกระแส
เงินสด 

(367.55) 684.96  (1,182.55) 

ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงกระแส
เงินสด 

(88.02) (3.03)  (92.55)  

ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในกำรร่วมคำ้และบริษทั
ร่วม 

287.74 (380.45) (503.11)  

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงั 

   

ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดัมูลค่ำใหมข่องผลประโยชน์
พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้

(1,020.62) 946.68  (1,095.55) 

ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำใหมข่องผลประโยชน์
พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้

177.67 (183.16) 408.80  

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในกำรร่วมคำ้และ
บริษทัร่วม 

(54.63) 27.57  (97.64) 

(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี (39,432.40) (1,966.26)  (30,440.70)  
ก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 145,188.97 163,407.29 91,650.90 
(ขำดทุน)เบด็เสร็จส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก-
สุทธิจำกภำษี 

(11.35) - - 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 145,177.62 163,407.29 91,650.90 
กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 108,727.23 118,782.05 73,509.92 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 108,734.64 118,782.05 73,509.92 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิจำกภำษี (7.41) - - 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 36,450.39 44,625.24 18,140.98 
     จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 36,454.33 44,625.24 18,140.98 
     จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - สุทธิจำกภำษี (3.94) -  - 

หมายเหตุ: ตามท่ีกลุ่มบริษทั ปตท. มีการจดัประเภทและการปรับรายการใหม่ในปี 2562 ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีก าหนดใหกิ้จการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน                            
                 ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน ดงันั้นกลุ่มบริษทั ปตท. จึงแสดงขอ้มูลปรับปรุงยอ้นหลงังวดปี 2560 เฉพาะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น 
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13.1.4 งบกระแสเงินสด 

                                                                                                                                                                                                             หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 135,179.60 119,647.25 92,950.60 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)    
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:    

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 116,289.18 123,592.96 133,204.18 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 25,409.64 16.83 291.12 
(โอนกลบั)จำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (562.00) -  (434.02) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 60.21 2,154.90 31.18 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (2,673.80) (0.30)  221.28  
ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยุติธรรม - (1,354.90) (31.48)  
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้และบริษทัร่วม (7,310.42) (8,515.02)  (6,007.99) 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 49,430.41 45,726.31 29,141.00 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนข์องพนกังำน 2,375.52 2,487.98 7,063.16 
(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียน (6,421.92) (809.18)  (8,259.06)  
(ก ำไร)ขำดทุนจำกตรำสำรอนุพนัธ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,536.54) (4,032.10)  3,123.61  
(โอนกลบั)ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (149.73) 2,320.29  (77.02) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจตดัจ ำหน่ำย 858.04 21.47 2,368.68 
(โอนกลบั)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (394.45) 4,217.02  (3,079.36) 
ส ำรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภำพ 489.58 157.22 453.01 
เงินปันผลรับ (5,008.55) (347.32)  (383.03)  
ภำษีเงินได ้ 28,306.58 53,646.55 32,988.88 
ดอกเบ้ียรับ (8,630.25) (9,435.82)  (7,836.97)  
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 29,085.93 27,627.59 27,971.47 
อ่ืนๆ 495.49 93.33 4.46 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 353,292.52 357,215.06 303,703.70 
สินทรัพยด์ ำเนินงำนสุทธิ (เพิ่มข้ึน)ลดลง (13,234.64) (42,438.96)  26,662.91  
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 340,057.88 314,776.10 330,366.61 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (33,957.54) (45,370.81)  (65,259.23)  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 306,100.34 269,405.29 265,107.38 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    
เงินรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

234.61 4,646.91 929.64 

เงินจ่ำยส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (110,592.67) (108,747.41)  (144,336.35)  
เงินจ่ำยส ำหรับสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,467.62) (2,398.01)  (2,861.37)  
เงินจ่ำยส ำหรับกำรส ำรวจและประเมินค่ำ (1,783.75) (1,962.67)  (3,700.25)  
เงินจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรตำมสญัญำระยะยำว (1,205.18) (105.00)  - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น (96.42) (1,984.41)  - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว (9,222.04) (118.54)  (837.25)  
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                                                                                                                                                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (ต่อ)    
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (26.12) (155.36)  (4,072.41)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,720.40) (1,368.07)  (783.88)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (25,389.77) (5,226.94)  (2,855.86)  
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนเผื่อขำย (7,460.17) (540.51)  (241.11)  
เงินจ่ำยเพื่อซ้ือธุรกิจ - (36,464.07) (164,377.95)  
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 13.34 33.87 276.27 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 50.63 - 212.66 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย 11,302.91 2,944.67 10,693.13 
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - 1,659.75 269.91 
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 3,158.63 4,294.18 3,490.28 
เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 2,741.00 28.29 
เงินรับจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำในสถำนีบริกำรน ้ำมนั - 4.71 16.68 
เงินลงทุนชัว่ครำวลดลง(เพิ่มข้ึน) (52,837.63) 93,820.52  108,719.16 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 7,502.50 8,358.99 6,424.63 
เงินปันผลรับ 10,014.08 4,814.11 4,787.57 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (180,525.07) (35,752.28)  (188,218.21)  
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญัของบริษทัยอ่ย 3,055.73 92.81 18,346.18 
เงินสดรับจำกกำรขำยหุน้ทุนซ้ือคืนของบริษทัยอ่ย 3,788.79 - - 
เงินสดรับจำกกำรกูย้ืมระยะสั้น 6,745.01 - - 
เงินสดรับจำกกำรกูย้ืมระยะยำว 43,920.21 143,626.65 174,649.44 
เงินสดรับจำกกำรเปล่ียนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,469.53 4,670.96 3.96 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (6,745.01) -  (701.55) 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำว (94,935.79) (136,795.44)  (101,517.72)  
เงินจ่ำยค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (833.25) (974.56)  (1,358.24)  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (12,400.37) 4,967.93 19,910.18 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน 28,984.71 -  - 
เงินสดจ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (30,892.74) (28,147.86)  (25,462.32)  
เงินปันผลจ่ำย (73,833.85) (85,035.35)  (81,350.83)  
เงินสดจ่ำยจำกกำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,168.63) (13,872.69)  (40,806.27)  
เงินสดจ่ำยซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืนของบริษทัยอ่ย - -  (1,187.60) 
เงินสดจ่ำยช ำระคืนหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน (29,652.23) -  (30,750.89) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (162,497.89) (111,467.55)  (70,225.66)  
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (750.26) 636.63  (3,075.30) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (11,704.51) 3,173.21  (3,230.07) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (49,377.39) 125,995.30  358.14 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 215,566.41 166,189.02 292,184.32 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยงวด 166,189.02 292,184.32 292,542.46 

 

หมายเหตุ: ตามท่ีกลุ่มบริษทั ปตท. มีการจดัประเภทและการปรับรายการใหม่ในปี 2562 ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีก าหนดใหกิ้จการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน       
  ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน ดงันั้นกลุ่มบริษทั ปตท. จึงแสดงขอ้มูลปรับปรุงยอ้นหลงังวดปี 2560 เฉพาะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น 
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 13.1.5 ผลด ำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 
และก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 

ปี 2560 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 
(ตรวจสอบ) 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ    
กำรจดัหำ ขนส่ง และจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติ    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 443,739.96 489,548.81 502,110.73 
ตน้ทุนขำย 348,964.22 383,524.51 419,035.09 
ก ำไรขั้นตน้ 94,775.74 106,024.30 83,075.64 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 11,810.96 13,465.20 12,822.34 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 827.42 1,524.65 1,153.35 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) 83,792.20 94,083.75 71,406.65 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 16,341.38 18,032.99 18,923.61 
    รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 67,450.82 76,050.76 52,483.04 
ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 147,724.66 171,809.16 191,052.73 
ตน้ทุนขำย 22,274.14 21,982.60 24,756.76 
ก ำไรขั้นตน้ 125,450.52 149,826.56 166,295.97 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 9,321.10 9,426.04 14,210.27 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 12,472.10 15,204.94 16,944.73 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 1,811.07 1,647.05 1,712.66 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) 105,468.39 126,842.63 136,853.63 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 55,769.82 60,141.43 62,810.84 
     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 49,698.57 66,701.20 74,042.79 
ธุรกิจถ่ำนหิน    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 19,575.14 20,527.20 15,379.95 
ตน้ทุนขำย 11,576.68 11,344.98 10,335.08 
ก ำไรขั้นตน้ 7,998.46 9,182.22 5,044.87 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 553.72 513.28 472.66 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 1,405.23 1,230.29 937.73 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 74.46 6.15 96.98 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) 6,113.97 7,444.80 3,731.46 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,890.34 1,928.95 2,437.48 
     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4,223.63 5,515.85 1,293.98 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 121,373.02 148,267.81 127,819.81 

กลุ่มธุรกิจน ้ำมนั    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 547,295.78 601,063.75 579,667.46 
ตน้ทุนขำย 512,571.91 567,391.49 542,164.17 
ก ำไรขั้นตน้ 34,723.87 33,672.26 37,503.29 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 20,114.66 21,768.25 23,244.82 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 4,988.78 3,366.92 3,635.34 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) 19,597.99 15,270.93 17,893.81 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 4,143.70 4,316.17 4,109.28 
     รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 15,454.29 10,954.76 13,784.53 

                                                                                                                                                                                                      
   

หน่วย : ลำ้นบำท 
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หน่วย : ลา้นบาท 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

และก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 
ปี 2560 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2562 

(ตรวจสอบ) 
กลุ่มธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 935,615.68 1,239,121.09 1,085,029.50 
ตน้ทุนขำย 932,536.09 1,233,799.00 1,082,185.13 
ก ำไรขั้นตน้ 3,079.59 5,322.09 2,844.37 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 7,331.46 7,425.67 9,557.08 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 4,779.11 4,805.04 6,576.62 
รวมก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) 527.24 2,701.46 (136.09) 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 33.31 110.21 118.00 
     รวมก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 493.93 2,591.25 (254.09) 
ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 950,727.39 1,132,080.04 976,149.70 
ตน้ทุนขำย 806,819.79 1,013,756.79 908,814.95 
ก ำไรขั้นตน้ 143,907.60 118,323.25 67,334.75 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 22,219.83 22,928.80 24,589.89 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,147.38 2,426.47 2,537.72 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) 123,835.15 

34,519.22 
97,820.92 
34,898.87 

45,282.58 
35,222.68 ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

       รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 89,315.93 62,922.05 10,059.90 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 105,264.15 76,468.06 23,590.34 
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 23,853.40 30,023.83 72,685.21 
ตน้ทุนขำย 18,455.59 22,675.39 52,586.33 
ก ำไรขั้นตน้ 5,397.81 7,348.44 20,098.88 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 754.35 (102.76) 2,344.04 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 352.63 427.05 734.44 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) 4,996.09 7,878.25 18,489.28 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,737.39 3,861.00 9,229.25 
       รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,258.70 4,017.25 9,260.03 
กลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,280.34 2,867.90 3,403.53 
ตน้ทุนขำย 2,963.75 3,266.50 3,569.68 
ก ำไรขั้นตน้  (683.41) (398.60) (166.15) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 519.18 3,395.36 4,824.38 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 744.24 1,568.80 1,986.68 
รวมขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ตน้ทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได ้(EBITDA) (458.35) (2,225.16) (3,003.85) 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 854.02 303.35 353.04 
       รวมขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (1,312.37) (2,528.51) (3,356.89) 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนก่อนหกัรำยกำรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและรำยกำรระหวำ่งกนั 227,583.50 226,224.61 157,313.29 
บวก (หกั) รำยกำรระหวำ่งกนั 1,522.53 1,578.32 (1,545.27) 
รวมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 229,106.03 227,802.93 155,768.02 

 
 หมายเหตุ: ตามท่ีกลุ่มบริษทั ปตท. มีการจัดประเภทและการปรับรายการใหม่ในปี 2562 ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีก าหนดให้กิจการแสดงงบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน ดงันั้นกลุ่มบริษทั ปตท. จึงแสดงขอ้มูลปรับปรุงยอ้นหลงังวดปี 2560 เฉพาะในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้น 
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13.1.6 อตัราส่วนทางการเงิน  
 

อตัราส่วนทางการเงนิและก าไรต่อหุ้น หน่วย ปี 2560 ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

   
อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.21 2.10 1.89 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.61 1.49 1.31 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 12.28 13.13 12.74 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 29.32 27.42 28.26 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี เท่ำ 10.87 12.62 12.35 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 33.12 28.53 29.15 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 
   

อตัรำก ำไรขั้นตน้ % 15.40% 13.40% 11.36% 
อตัรำก ำไรสุทธิ % 9.25% 7.08% 5.50% 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 17.10% 14.14% 10.61% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 
   

อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ % 8.27% 7.21% 5.05% 
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร % 16.91% 15.01% 10.11% 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.89 1.02 0.92 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

 
   

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้/1 เท่ำ 0.42 0.41 0.51 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย เท่ำ 11.01 11.18 12.97 
ก าไรต่อหุ้น      
ก ำไรต่อหุน้/2 บำท/หุน้ 4.67 4.15 3.20 

 
หมำยเหตุ: ตำมท่ีกลุ่มบริษทั ปตท. มีกำรจัดประเภทและกำรปรับรำยกำรใหม่ในปี 2562 ซ่ึงมำตรฐำนกำรบญัชีก ำหนดให้กิจกำรแสดงงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดก่อน ดงันั้นกลุ่มบริษทั ปตท. จึงแสดงขอ้มูลปรับปรุงยอ้นหลงังวดปี 2560 เฉพำะในส่วนของงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเท่ำนั้น 

/1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย หาร ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
/2 ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ 31 ธนัวาคม 2560 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 28,563.00 ลา้นหุน้ 
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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 2562 

 บทสรุปผลการด าเนินงาน 

 
  
 
 
 
  

  

 ในปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมี EBITDA จ านวน 288,972 ล้านบาท ลดลง 62,424 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.8 จาก 
351,396 ล้านบาท ในปี 2561 สำเหตุหลักจำก ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันปรับลดลง เนื่องจำกส่วนต่ำง
รำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปกับน้ ำมันดิบที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ แม้มีก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันในปี 2562 ขณะที่ปี 2561 มีขำดทุนจำกสต๊อก
น้ ำมัน รวมถึงส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสำยโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับลดลง เช่นเดียวกับ
กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติที่มีผลกำรด ำเนินงำนลดลง โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ เนื่องจำกรำคำขำยอ้ำงอิงปิโตรเคมีปรับลดลง
มำก ในขณะที่ต้นทุนก๊ำซธรรมชำติสูงขึ้น แม้ว่ำปริมำณขำยเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ของ GPSC รวมถึง EBITDA ของธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น
จำกปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มในโครงกำรบงกช และกำรเข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท Murphy และ 
Partex ของ PTTEP   

 ทั้งนี้ ในปี 2562 กลุ่ม ปตท. มีค่ำใช้จ่ำยชดเชยพนักงำนเพิ่มเติมตำมประกำศคณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์  
และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ รวม 4,219 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียมของธุรกิจส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2,470 ล้ำนบำท รวมถึง ปตท. รับรู้ค่ำควำมเสียหำยของคดีควำม จ ำนวน 2,105 ล้ำนบำท และมีกำรตั้งค่ำเผื่อด้อย
ค่ำท่อส่งก๊ำซฯ จ ำนวน 498 ล้ำนบำท ในขณะที่ ปี 2561 มีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยจำกควำมเสียหำยจำกวัตถุดิบคงคลังของบริษัท  
โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GGC) จ ำนวน 2,004 ล้ำนบำท และกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์แหล่ง  
มอนทำรำของ PTTEP จ ำนวน 1,886 ล้ำนบำทส ำหรับ ก ำไรสุทธิ ในปี 2562 มีจ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท ลดลง 26,696 ล้ำนบำท 
หรือ ร้อยละ 22.3 เนื่องจำก EBITDA ที่ลดลง และค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้นของ GPSC และ PTTEP แม้ว่ำมีผลก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจำกค่ำเงินบำทในปี 2562 ที่แข็งค่ำมำกกว่ำ ปี 2561 และผลขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์ลดลง แม้ว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลงตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 สถำนะกำรเงินของปตท. และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,484,439 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 130,757 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 จำก ณ 31 ธันวำคม 2561 โดยหลักจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

ยอดขำย 2,336,155 2,219,739 (5.0%) 
EBITDA 351,396 288,972 (17.8%) 
ก ำไรสุทธิ 119,647 92,951 (22.3%) 

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 4.15 3.20 (22.9%) 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่2 

ของ GPSC  กำรเข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท Murphy และ Partex ของ PTTEP รวมถึงโครงกำร LNG Terminal เฟส 2 ของบริษัท พีทีที 
แอลเอ็นจี จ ำกัด (PTTLNG)  โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้นที่ 5  โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ รำชบุรี-วังน้อย (RA#6) และงำนก่อสร้ำงพื้นฐำน
และระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน EECi ของ ปตท. ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งส้ิน 1,183,399 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 147,282 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 14.2 ซ่ึงเป็นหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 658,969 ล้ำนบำท หนี้สินที่เพิ่มขึ้นโดยหลักจำกเงินกู้ยืมเพื่อเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW 
ของ GPSC กำรกู้ยืมเงินและกำรออกหุ้นกู้ของ PTTEP และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GC) และมีส่วนของผู้
ถือหุ้น 1,301,040 ล้ำนบำท ลดลง 16,525 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 1.3 โดยหลักจำกกำรจ่ำยเงินปันผล กำรซ้ือคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่
มีลักษณะคล้ำยทุนและผลกระทบจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินของ PTTEP ตำมค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น แม้ว่ำก ำไรสุทธิของปี 2562 มี
จ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของปตท.และบรษิัทย่อย 

 ในปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 2,219,739 ล้ำนบำท ลดลง 116,416 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
5.0 จำกปี 2561 โดยหลักลดลงจำกธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และธุรกิจน้ ำมันลดลง จำกรำคำขำย
เฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบ แม้ว่ำจะมีรำยได้ขำยเพิ่มขึ้นจำกธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม (GPSC เข้ำซ้ือ GLOW) ธุรกิจส ำรวจและผลิตฯ (จำกปริมำณขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มใน
โครงกำรบงกช กำรเข้ำซ้ือ Murphy และ Partex ในปี 2562 และรำคำขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น) รวมถึงกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ โดยหลัก
จำกธุรกิจจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ (ปริมำณขำยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น)  
 ในปี 2562 EBITDA จ ำนวน 288,972 ล้ำนบำท ลดลง 62,424 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.8 จำก 351,396 ล้ำนบำท ในปี 
2561 สำเหตุหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันปรับลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์
ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แม้ว่ำในปี 2562 มีก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมันประมำณ 2,800 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 2561 มีขำดทุนจำกส
ต๊อกน้ ำมันประมำณ 6,900 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลจำกรำคำน้ ำมันดิบในปี 2562 มีควำมผันผวนน้อยกว่ำปี 2561 เช่นเดียวกับกลุ่ม
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติที่มีผลกำรด ำเนินงำนลดลง โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯ ตำมก ำไรขั้นต้นที่ลดลงจำกรำคำขำยตำมรำคำ
อ้ำงอิงปิโตรเคมีที่ปรับลดลงมำก ในขณะที่ต้นทุนก๊ำซฯ ปรับสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนดีขึ้นโดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ของ GPSC ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจส ำรวจและ
ผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตำมรำยได้ขำยที่เพิ่มขึ้นตำมกล่ำวข้ำงต้น 
 ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยในปี 2562 มีจ ำนวน 133 ,204 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 9,611 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.8 จำก 
123,593 ล้ำนบำท ในปี 2561 โดยหลักจำกธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ของ GPSC และธุรกิจส ำรวจ
และผลิตฯ จำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนลงทุนเพิ่มในโครงกำรบงกช (เพิ่มร้อยละ 22.2) และโครงกำร Murphy ในประเทศมำเลเซีย และ 
Partex  
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ในปี 2562 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำและบริษัทร่วมจ ำนวน 6,008 ล้ำนบำท ลดลง 2,507 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 29.4 จำก 8,515 ล้ำนบำท ในปี 2561 โดยหลักลดลงจำก PTTAC ที่ผลกำรด ำเนินงำนปรับลดลงตำมส่วนต่ำงรำคำ
ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ AN และ MMA ที่ลดลง รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนที่ลดลงของ HMC จำกเงินปันผลรับและส่วน
ต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของ PP ที่ลดลง  

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 8,959 ล้ำนบำท จำก 6,354 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 15,313 ล้ำนบำท ในปี 2562 โดย
หลักมำจำกก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้น ของ PTTEP และก ำไร
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินกู้ยืมและเจ้ำหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นของ GC และ ปตท. จำก
ค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำ ปี 2561 (ปี 2562 เงินบำทแข็งค่ำ 2.28 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับส้ินปี 2561 ในขณะที่ปี 
2561 เงินบำทแข็งค่ำ 0.24 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560) 

ในปี 2562 มีกำรรับรู้รำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ ำ (Non-recurring Items) ได้แก่ ค่ำชดเชยเพิ่มเติมตำมประกำศ
คณะกรรมกำรแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์และ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ ของกลุ่ม ปตท. ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้นจ ำนวน 
4,219 ล้ำนบำท ค่ำควำมเสียหำยของคดีควำมและ ค่ำเผื่อด้อยค่ำท่อส่งก๊ำซฯ ของ ปตท. จ ำนวน 2,105 ล้ำนบำท และ 498 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ รวมทั้ง IRPC มีกำรรับรู้กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ และรำยได้ค่ำปรับจำกกำรรับประกันผลงำนก่อสร้ำงของ
โครงกำร UHV (Warranty Claim) จ ำนวน 770 และ 271 ล้ำนบำท ตำมล ำดับในขณะที่ ปี 2561 มีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยจำกควำม
เสียหำยจำกวัตถุดิบคงคลังของ GGC จ ำนวน 2,004 ล้ำนบำท กำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพย์แหล่งมอนทำรำของ PTTEP 
จ ำนวน 1,886 ล้ำนบำท และกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรซ้ือกิจกำรในรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำยุติธรรม ของ GC จ ำนวน 1,355 ล้ำนบำท 

ภำษีเงินได้ ลดลง 20,658 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 38.5 จำก 53,647 ล้ำนบำท ในปี 2561 เป็น 32,989 ล้ำนบำท ในปี 2562 
โดยหลักมำจำกผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ที่ลดลง และภำษีเงินได้ที่ลดลงของ PTTEP ตำมผลกระทบของค่ำเงิน
บำทที่แข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำปีก่อน รวมถึงในปี 2561 ปตท. มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สุทธิที่เกี่ยวข้องกับปรับโครงสร้ำงหน่วยธุรกิจน้ ำมัน 
จ ำนวน 6,033 ล้ำนบำท 

จำกที่กล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้ก ำไรสุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท ลดลง 26,696 ล้ำน
บำท หรือ ร้อยละ 22.3 จำกจ ำนวน 119,647 ล้ำนบำท ในปี 2561 
 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบรษิัทร่วม 

หน่วย : ล้ำนบำท 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่4 

ตารางผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจและการร่วมค้า 

%เพ่ิม

(ลด)

ยอดขาย 2,336,155 2,219,739 (5.0%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 171,809 191,053 11.2%

: ก๊ำซ 489,549 502,110 2.6%

: ถ่ำนหิน 20,527 15,380 (25.1%)

: น  ำมัน 601,064 579,668 (3.6%)

: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 1,239,121 1,085,029 (12.4%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 1,132,080 976,150 (13.8%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 30,024 72,685 >100%

: อ่ืนๆ 2,868 3,403 18.7%

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 
ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)

351,396 288,972 (17.8%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 126,844 136,853 7.9%

: ก๊ำซ 94,083 71,407 (24.1%)

: ถ่ำนหิน 7,445 3,732 (49.9%)

: น  ำมัน 15,271 17,894 17.2%
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ป้องกันควำมเส่ียง
2,702 (136) <(100%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
5,929 2,130 (64.1%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 97,821 45,282 (53.7%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 7,878 18,489 >100%

: อ่ืนๆ (2,226) (3,004) (35.0%)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 123,593 133,204 7.8%
ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วนงาน 227,803 155,768 (31.6%)

: ส ำรวจและผลิตฯ 66,701 74,043 11.0%

: ก๊ำซ 76,051 52,483 (31.0%)

: ถ่ำนหิน 5,516 1,294 (76.5%)

: น  ำมัน 10,955 13,784 25.8%
: กำรค้ำระหว่ำงประเทศ

- ไม่รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX. และกำร

ป้องกันควำมเส่ียง
2,591 (254) <(100%)

- รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำก FX.  และ

กำรป้องกันควำมเส่ียง
5,818 2,012 (65.4%)

: ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 62,922 10,060 (84.0%)

: เทคโนโลยีและวิศวกรรม 4,017 9,260 >100%

: อ่ืนๆ (2,528) (3,357) (32.8%)
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 8,515 6,008 (29.4%)
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,354 15,313 >100%
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBIT) 246,648 183,052 (25.8%)

Y2562Y2561หน่วย : ล้านบาท

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่5 

2,219,739 

 ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจและการร่วมค้า  
รำยละเอียดกำรจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจของ ยอดขำย ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนค่ำเส่ือมรำคำ ต้นทุนทำงกำรเงิน และ

ภำษีเงินได้ (EBITDA) และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2562 สรุปไดด้งันี ้
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

 
2561 2562 

% เพิ่ม 
 (ลด) 

รำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย   
(เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 

46.7 47.2 1.1% 

ปริมำณขำยเฉลี่ย (BOED) 305,522 350,651 14.8% 

 
ในปี 2562 PTTEP มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 191,053 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 19,244 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.2 จำกปี 

2561 สำเหตุหลักมำจำกปริมำณขำยเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จำก 305,522 BOED ในปี 2561 เป็น 350,651 BOED ในปี 
2562 โดยหลักจำกโครงกำรบงกชจำกกำรเข้ำซ้ือสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่ม 22.22% จำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำรของบริษัท Murphy และกำร
เข้ำซ้ือ Partex รวมทั้งรำคำขำยเฉลี่ยโดยรวมปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จำก 46.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ BOE  ในปี 2561 เป็น 47.2 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อ BOE ในปี 2562  

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 136,853 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 10,009 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.9 โดยหลักจำกรำยได้จำกกำร
ขำยที่เพิ่มขึ้นตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเพิ่ม ส่วนใหญ่จำกปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำซื้อ
บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมำเลเซีย และค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2,470 ล้ำนบำทจำกกำรตัดจ ำหน่ำย
หลุมส ำรวจส่วนใหญ่ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำ ในขณะที่ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้น 2,669 ล้ำนบำท ตำม
ปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2562 มีจ ำนวน 74,043 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 7,342  
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.0 จำกปี 2561  

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 12,596 ล้ำนบำท จำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ยังมีสำเหตุ
จำกค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง 2,813 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกค่ำเงินบำท ในปี 2562 แข็งค่ำขึ้นมำกกว่ำในปี 2561 ส่งผลให้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้จำกผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนลดลง 187 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 5,610 ล้ำนบำท สุทธิกับกำร
กลับรำยกำร (reverse) ผลประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวข้องกับ Functional currency ที่เคยรับรู้ไว้จนถึง 31 ธันวำคม 2561 เฉพำะของ 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ก ำไรจำกกำร

ด ำเนนิงำน 

 EBITDA  รำยได ้

288,972 155,768 1% 
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 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่6 

บริษัท ปตท.สผ. จ ำนวน 60 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมำณ 1 ,900 ล้ำนบำท ตำมประกำศ พ.ร.บ. ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม  
(ฉบับที่ 9) ปี 2562 ในเดือนเมษำยน  2562 รวมทั้งมีกำรรับรู้ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในปี 2562 จ ำนวน 3,364 ล้ำนบำท ในขณะที่
ปี 2561 รับรู้ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 624 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ในปี 2561 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สิน (แหล่ง 
มอนทำรำ) จ ำนวน 1 ,886 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทในประเทศ
ออสเตรเลีย 1,754 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 มีกำรรับรู้ขำดทุนจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงินจ ำนวน 3,406 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 
2561 รับรู้ก ำไรจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงิน 539 ล้ำนบำท โดยหลักจำกสัญญำซ้ือขำยแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำและสัญญำประกันควำมเสี่ยง
รำคำน้ ำมัน 
 

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้
 

 

 

 

 
 

                                                                          

รำยละเอียดรำคำผลิตภัณฑ์อ้ำงอิงของโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเปน็ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมำยเหตุ  /1 รำคำก๊ำซตลำดโลก (LPG Cargo) อ้ำงอิงข้อมูลจำก Platts ด้วยค่ำเฉลี่ยของ Propane Cargo และ Butane Cargo (FOB Arab Gulf)  
 ของสองสัปดำห์ก่อนหน้ำและค ำนวณจำกสัดส่วนของ ก๊ำซ Propane และก๊ำซ Butane ในอัตรำส่วนเท่ำกับ 50:50 

 /2 รำคำตลำดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 /3 รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

 
 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 502,110 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12,561 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6 โดยหลักจำกธุรกิจกำรจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯจำกรำคำขำยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตำมรำคำ Pooled Price ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง 
ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯ เฉลี่ย (ที่ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) โดยรวม เพิ่มขึ้นจำก 4,710  MMSCFD ในปี 2561 เป็น 
4,797 MMSCFD ในปี 2562 โดยหลักจำกปริมำณขำยของกลุ่มลูกค้ำโรงไฟฟ้ำ เนื่องจำกสภำพอำกำศในประเทศของปี 2562 อยู่
ในช่วงฤดูร้อนที่ยำวนำนกว่ำปี 2561 ท ำให้มีควำมต้องกำรในกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึ้น   

หน่วย : ตัน 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 
LPG 3,203,338 3,594,017 12.2% 

Ethane 2,389,118 2,397,704 0.4% 

Propane 907,028 891,923 (1.7%) 

NGL 645,181 674,179 4.5% 

Pentane 47,672 50,871 6.7% 

รวม 7,192,337 7,608,694 5.8% 

หน่วย :  

เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
2561 2562 

% เพ่ิม 

(ลด) 

LPG /1 520 435 (16.3%) 

Ethylene /2 1,149 830 (27.8%) 

Propylene /2 990 838 (15.4%) 

HDPE /2 1,330 991 (25.5%) 

PP /2 1,269 1,101 (13.2%) 

Naphtha /3 576 474 (17.7%) 
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 ในขณะที่ ธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯมีรำยได้จำกกำรขำยลดลง จำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยลดลงตำมรำคำอ้ำงอิงปิโตรเคมี 
โดยรำคำ HDPE  ลดลง ร้อยละ 25.5 และ PP ลดลง ร้อยละ 13.2  แม้ว่ำ ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้น จำก 7,192,337 ตัน ในปี 
2561 เป็น 7,608,694 ตัน ในปี 2562 หรือร้อยละ 5.8 โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ LPG ที่ปริมำณขำยในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.2 
 EBITDA และ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ของกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2562 มีจ ำนวน 71,407 ล้ำนบำท และ 
52,483 ล้ำนบำท ลดลง 22,676 ล้ำนบำท และ 23,568 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักจำกธุรกิจโรงแยกก๊ำซฯที่มีก ำไรขั้นต้นลดลง 
จำกรำคำขำยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดลงและต้นทุนค่ำเนื้อก๊ำซที่เพิ่มขึ้นตำมรำคำก๊ำซฯในอ่ำวไทย ในขณะที่ธุรกิจ NGV มีผล
ขำดทุนลดลง จำกรำคำขำยตำมประกำศเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้ำทั่วไป ที่ปรับเพิ่มขึ้นจำก 14.41 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 15.90 
บำทต่อกิโลกรัม และ กลุ่มลูกค้ำรถโดยสำรสำธำรณะตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น รวมทั้งปริมำณขำย  NGV ลดลง 718 ตันต่อวัน  
จำก 6,091 ตันต่อวัน ใน ปี 2561 เป็น 5,373 ตันต่อวันใน ปี 2562 เนื่องจำกผู้ใช้ NGV หันกลับไปใช้น้ ำมันดีเซลและเบนซิน  
 

 กลุ่มธุรกิจถ่านหนิ 

  2561 2562 
% เพ่ิม 
(ลด) 

ราคาอ้างอิง Newcastle (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 107.3 77.8 (27.5%) 
ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) 77.6 63.4 (18.3%) 
ปริมาณขาย  (ล้านตัน) 8.2 7.8 (4.9%) 

 
รำยได้จำกกำรขำยในปี 2562 มีจ ำนวน 15,380 ล้ำนบำท ลดลง 5,147 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.1 สำเหตุหลักมำจำกรำคำ

ขำยถ่ำนหินเฉลี่ยลดลง 14.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือร้อยละ 18.3 จำก 77.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2561 มำอยู่ที่ 63.4 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในปี 2562 จำกผลของกำรบังคับใช้มำตรกำรก ำหนดเพดำนรำคำขำยถ่ำนหินส ำหรับโรงไฟฟ้ำในประเทศ
อินโดนีเซียที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป และตำมรำคำอ้ำงอิง Newcastle ที่ลดลงร้อยละ 27.5 รวมถึงปริมำณขำยถ่ำน
หินลดลง 0.4 ล้ำนตัน หรือร้อยละ 4.9 จำก 8.2 ล้ำนตัน ในปี 2561 มำอยู่ที่ 7.8 ล้ำนตัน ในปี 2562 ตำมอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจำกภำวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและมีกำรใช้พลังงำนทำงเลือกอื่นมำกขึ้น 

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 3,732 ล้ำนบำท ลดลง 3,713 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 49.9 จำกก ำไรขั้นต้นที่ลดลงตำมรำคำ
ขำยและปริมำณขำยที่ลดลงตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน ปี 2562 มีจ ำนวน 1 ,294 ล้ำนบำท ลดลง 
4,222 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 ตำม EBITDA ที่ลดลง รวมถึงจำกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้น 509 ล้ำนบำท 
แม้ว่ำ ในปี 2562 จะได้รับคืนภำษีจำกผลกำรชนะคดีในอดีต ขณะที่ ในปี 2561 มีค่ำใช้จ่ำยภำษีจำกผลกำรแพ้คดี ส่งผลให้ภำพรวม
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ของกลุ่มธุรกิจถ่ำนหินปรับตัวลดลง 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 กลุ่มธุรกิจน้ ามัน 

 
2561 2562 

% เพ่ิม 
(ลด) 

ปริมาณขายเฉลี่ย (หน่วย: ล้ำนลิตร) 26,351 26,054 (1.1%) 
ราคาเฉลี่ย  
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล) 

   

น้ ำมันเบนซิน 79.9 72.5 (9.3%) 
น้ ำมันอำกำศยำน 85.0 77.2 (9.2%) 
น้ ำมันดีเซล 84.1 77.2 (8.2%) 
น้ ำมันเตำ (HSFO) 66.8 58.7 (12.1%) 

 
ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจน้ ำมันมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 579,668 ล้ำนบำท ลดลง 21,396 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.6 จำก

รำคำขำยที่ปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ตำมรำคำน้ ำมันในตลำดโลก รวมถึงปริมำณขำยลดลง 297 ล้ำนลิตร หรือร้อยละ 1.1 จำก 
26,351 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 454,103 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 เป็น 26,054 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 448,983 บำร์เรลต่อวันในปี 
2562 โดยหลักจำกผลิตภัณฑ์ LPG และน้ ำมันเตำ 

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 17,894 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,623 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.2 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นที่ไม่
รวมผลกระทบของสต็อกน้ ำมันปรับสูงขึน้จำกผลิตภัณฑ์ดีเซลและเบนซินเนื่องจำกสถำนกำรณ์ตลำดในปี 2562 ดีขึ้นกว่ำปี 2561 ที่
มีกำรแข่งขันสูง รวมถึงขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมันที่ลดลง ในส่วน EBITDA ของธุรกิจ non-oil เพิ่มขึ้นโดยหลักจำกกำรขยำยสำขำ
ของธุรกิจ Cafe Amazon อย่ำงไรก็ตำมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของสถำนีบริกำรน้ ำมัน และกำร
ขยำยสำขำของธุรกิจ non-oil ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2562 อยู่ที่ 13,784 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2,829 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 25.8 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น   

 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 

หน่วย: ล้านลิตร 2561 2562 
%เพ่ิม 

(ลด) 

ปริมำณขำยเฉลี่ย 80,481 82,854 2.9% 

 
 ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 1,085,029 ล้ำนบำท ลดลง 154,092 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 12.4 เนื่องจำกรำคำขำยผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ลดลง ขณะที่ปริมำณขำยเพิ่มขึ้น 2,373 ล้ำน
ลิตรหรือร้อยละ 2.9 จำก 80,481 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,386,906 บำร์เรลต่อวันในปี 2561 เป็น 82,854 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 
1,427,799 บำร์เรลต่อวันในปี 2562 จำกปริมำณกำรค้ำน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนอกประเทศ (Out – Out Trading) 
เพิ่มขึ้น จำกกำรขยำยฐำนกำรค้ำในภูมิภำคเอเซีย และสหรัฐอเมริกำที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ธุรกรรมกำรค้ำ LNG (Out-Out Trading) 

 EBITDA รวมกำรปรับปรุงผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและกำรป้องกันควำมเสี่ยงในป ี2562 มีจ ำนวน 2,130 ล้ำนบำท 
ลดลง  3,799  ล้ำนบำท หรือร้อยละ 64.1 โดยหลักจำกก ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทในประเทศ และ 
น้ ำมันดิบและคอนเดนเสทน ำเข้ำลดลง ตำมรำคำน้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ลดลง รวมถึงส่วนต่ำงรำคำซ้ือและขำยคอนเดนเสทที่แคบลง 
เนื่องจำกสภำวะอุปทำนล้นตลำดในปี 2562 จำกกำรที่มีปริมำณผลิตภัณฑ์ทดแทน (Competitive Substitutions: U.S. Light Crude 
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และ Naphtha) เข้ำมำในตลำดเพิ่มขึ้น แม้ว่ำ ก ำไรจำกกำรค้ำนอกประเทศ (Out-Out Trading) ของบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนรวมกำรปรับปรุงผลกระทบฯ ของกลุ่มธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ในปี 2562 ลดลงมำอยู่ที่ 2,012 
ล้ำนบำท จำก 5,818 ล้ำนบำท ในปี 2561 ตำม EBITDA ที่ลดลง 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

Market GRM 4.69 2.67 (43.1%) 
Inventory gain (loss) (0.28) 0.21 >100% 
Hedging gain (loss) (0.05) 0.13 >100% 

Accounting GRM 4.36 3.01 (31.0%) 

Refinery Utilization rate (%) 104.4% 97.1% (7.0%) 

                                                               *จำกโรงกลั่น 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC   

หน่วย: เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

โอเลฟินส์    

Naphtha (MOPJ) 614 523 (14.8%) 

HDPE 1,330 991 (25.5%) 
HDPE - Naphtha 716 468 (34.6%) 
LLDPE 1,181 952 (19.4%) 
LLDPE - Naphtha 567 429 (24.3%) 
PP 1,269 1,101 (13.2%) 
PP - Naphtha 655 578 (11.8)% 
อะโรเมติกส์    

Condensate 606 544 (10.2%) 
PX (TW) 1,067 901 (15.6%) 

PX (TW) – Condensate 461 357 (22.6%) 
BZ 821 641 (21.9%) 
BZ – Condensate 215 97 (54.9%) 

 

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 976,150 ล้ำนบำท ลดลง 155,930 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 13.8 โดยหลักจำกธุรกิจกำรกลั่นที่มีรำยได้ขำยลดลงตำมรำคำเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปทุกผลิตภัณฑ์ที่ปรับลง
ตำมรำคำน้ ำมันดิบ เนื่องจำกอุปทำนปรับตัวสูงขึ้นจำกก ำลังกำรผลิตในประเทศสหรัฐและประเทศนอกกลุ่มโอเปกที่ปรับเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ขณะที่ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันปรับลดลงจำกสภำวะเศรษฐกิจเนื่องจำกภำวะสงครำมทำงกำรค้ำที่ยืดเยื้อ รวมถึง
ปริมำณขำยที่ลดลง โดยอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรกล่ันของกลุ่มลดลงจำกร้อยละ 104.4 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 97.1 ในปี 2562 จำกกำร
ปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของทั้งกลุ่มโรงกลั่นที่มำกกว่ำปีก่อน   

ในส่วนของรำยได้จำกธุรกิจปิโตรเคมีโดยรวมลดลง สำเหตุหลักจำกรำยได้ของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลงตำมรำคำ
ผลิตภัณฑ์ BZ และ PX ที่ปรับตัวลดลงตำมรำคำน้ ำมันดิบและอุปสงค์ที่ชะลอตัว รวมถึงอุปทำนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปิดด ำเนินกำร
ผลิตของโรงอะโรเมติกส์แห่งใหม่ในจีน นอกจำกนี้ ปริมำณขำยโดยรวมลดลง เนื่องมำจำกกำรหยุดซ่อมบ ำรุงตำมแผนของ IRPC 
GC และ TOP ในปี 2562 ที่มำกกว่ำปีก่อน ส ำหรับรำยได้จำกกลุ่มโอเลฟินส์ก็ปรับตัวลดลงตำมรำคำผลิตภัณฑ์ซ่ึงได้รับแรงกดดัน
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จำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีน รวมถึงแนวโน้มกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่ำปริมำณขำยจะ
เพิ่มขึ้นจำกกำรผลิตเต็มก ำลังของโรงงำน LLDPE แห่งที่ 2 ของ GC ในปี 2562  

EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น มีจ ำนวนรวม 45,282 ล้ำนบำท ลดลง 52,539 ล้ำนบำท และมีก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน จ ำนวน 10,060 ล้ำนบำท ลดลง 52,862 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุดังนี้ 

- ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกลั่นไม่รวมผลกระทบจำกสต็อกน้ ำมันปรับลดลงจำก Market GRM ที่ลดลงจำก  
4.69 US$/BBL ในปี 2561 เป็น 2.67 US$/BBL ในปี 2562 ตำมส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันส ำเร็จรูปกับน้ ำมันดิบที่ลดลงใน
ทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพำะส่วนต่ำงรำคำน้ ำมันเตำที่ลดลงอย่ำงมำกจำกควำมต้องกำรใช้น้ ำมันเตำก ำมะถันสูงที่ลดลง
และอุปทำนที่สูงขึ้นจำกกำรระบำยน้ ำมันเตำดังกล่ำว ก่อนที่จะมีกำรบังคับใช้มำตรกำรป้องกันมลพิษของ IMO ต้นปี 
2563 โดยในปี 2562 มีก ำไรจำกสต๊อกน้ ำมัน 0.21 US$/BBL ในขณะที่มีขำดทุนจำกสต๊อกน้ ำมัน 0.28 US$/BBL ในปี 
2561 ส่งผลให้ Accounting GRM ของปี 2562 ปรับมำอยู่ที่ 3.01 US$/BBL จำก 4.36 US$/BBL ในปี 2561 จึงเป็นผล
ให้กำรด ำเนินงำนของธุรกิจกำรกลั่นโดยรวมปรับลดลง 

- ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจปิโตรเคมีในภำพรวมปรับลดลง โดยหลักจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มโอเลฟินส์ที่
ลดลงจำกรำคำผลิตภัณฑ์ที่ลดลงอย่ำงมำกจำกประเด็นสงครำมกำรค้ำ (HDPE ลดลงร้อยละ 25.5, LLDPE ลดลงร้อย
ละ 19.4, PP ลดลงร้อยละ 13.2) รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มอะโรเมติกส์ที่ลดลงจำกส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ 
BZ กับวัตถุดิบที่ปรับลดลงร้อยละ 54.9 และส่วนต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ PX กับวัตถุดิบปรับตัวลดลงร้อยละ 22.6 จำก
อุปทำนในจีนที่สูงขึ้น  

กลุ่มธรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

หน่วย: GWh 2561 2562 
% เพ่ิม 

(ลด) 

ปริมำณขำยไฟฟ้ำ 5,412 17,572 >100% 
ปริมำณขำยไอน้ ำ 6,572 12,821 95.1% 

 

ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 72,685 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 42,661 
ล้ำนบำท มำกกว่ำร้อยละ 100 โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW ในปี 2562  

EBITDA ในปี 2562 มีจ ำนวน 18,489 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10,611 ล้ำนบำท มำกกว่ำร้อยละ 100 โดยหลักจำกก ำไร
ขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจำกผลกำรด ำเนินงำนของ GLOW แม้ว่ำค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำธุรกิจเพิ่มขึ้นและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
บริหำรปรับตัวสูงขึ้นจำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW  ทั้งนี้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนในปี 2562 มีจ ำนวน 9,260 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 5,243 ล้ำนบำท มำกกว่ำร้อยละ 100 ตำม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ำค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ ำหน่ำยสูงขึ้นจ ำนวน 
5,368 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 3,912 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำซ้ือ GLOW  

ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพิ่มขึ้น โดยหลักจำก GPSC ที่มีผลกำรด ำเนินงำน
รวม 4,061 ล้ำนบำทใน ปี 2562 เพิ่มขึ้น 702 ล้ำนบำท โดยหลักจำก GPSC ที่มีกำรรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของ GLOW และจำกกำร
รับรู้ผลประกอบกำรจำกโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2562 จำก CUP-4 โรงไฟฟ้ำน้ ำลิก 1 (NL1PC) และโรงไฟฟ้ำ   
ไซยะบุรี 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562  
 

 ส่วนที่ 3(14) หน้ำที ่11 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 
 
 
สินทรัพย ์

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ ำนวน 2,484,439 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก                              

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 130,757 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.6 เป็นผลจำก 

: สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 139,864 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.3 สำเหตุหลักมำจำก  

-  เงินลงทุนชั่วครำว ลดลง 104,157 ล้ำนบำท โดยหลักจำกเงินฝำกประจ ำลดลงจำก TOP PTTEP GC และ ปตท. 

- ลูกหนี้อื่น ลดลง 29,215 ล้ำนบำท จำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำเข้ำซ้ือสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มในโครงกำรบงกชของ 

PTTEP และเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำของ PTTT ลดลง รวมทั้ง ปตท. ได้รับคืนเงินชดเชยกองทุนน้ ำมันและภำษี

สรรพสำมิต  อีกทั้งภำษีซ้ือขอคืนจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือกิจกำรของ OR ลดลง   

: ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 174,466 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.6 โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW ของ 

GPSC และกำรเข้ำซ้ือกิจกำร Murphy และ Partex ของ PTTEP ท ำให้มีกำรรับรู้ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ GLOW  Murphy และ 

Partex  เข้ำมำในงวดทั้งส้ิน 139,682 ล้ำนบำท รวมทั้งกำรเพิ่มขึ้นของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงในโครงกำรต่ำงๆ ของปตท. และกลุ่ม

บริษัท เช่น โครงกำร LNG Terminal เฟส 2 ของ PTTLNG โครงกำรพลังงำนสะอำด (CFP) ของ TOP โครงกำร Olefins 

Reconfiguration โครงกำรผลิต Propylene Oxide ของ GC และโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯเส้นที่ 5 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ รำชบุรี-วังน้อย 

(RA#6) และ งำนควบคุมงำนก่อสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน EECi ของ ปตท.   

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 99,885 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 36.6 โดยหลักจำกค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่เพิ่มขึ้น จำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW ของ GPSC 
 
 

สินทรัพย์รวม  หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุน้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น  
(รวมส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระใน 1 ปี) 

 

หน้ีสินอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนระยะยำว  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62  31 ธ.ค. 61  31 ธ.ค. 62  

5.6% 

หน่วย : ล้ำนบำท  
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หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 1,183,399 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2561 
จ ำนวน 147,282 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.2 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 115,334 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 
21.2 โดยหลักเป็นผลจำกกำรกู้ยืมของ GPSC เพื่อซ้ือกิจกำร GLOW รวมถึงเงินกู้ระยะยำวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นของ PTTEP GC และ 
TOP  

   
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวนรวม 1,301,040 ล้ำนบำท ลดลงจำกส้ินปี 
2561 จ ำนวน 16,525 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.3  ปตท. และบริษัทย่อย มีผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท 
โดยมีกำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดครึ่งหลังของปี 2561 จ ำนวน 1.2 บำทต่อหุ้น และครึ่งแรกของปี 2562 จ ำนวน 0.9 
บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 59,979 ล้ำนบำท ทั้งนี้องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 19,569 ล้ำนบำท และส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมลดลง  20,804 ล้ำนบำท  สำเหตุหลักมำจำกผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน และ
กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนของ PTTEP  
 
สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจ ำนวน 358            
ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด จ ำนวน 292,184 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ปลำยงวดเท่ำกับ 292,542 ล้ำนบำท ทั้งนี้ รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้ 

หน่วย: ล้ำนบำท 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 265,107 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน (188,218) 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (70,226) 
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (3,075) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (3.230) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ระหว่ำงงวด-สุทธ ิ 358 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นงวด 292,184 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยงวด 292,542 

 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 265,107 ล้ำนบำท มำจำกก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตำม

งบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 92,951 ล้ำนบำท ปรับปรุงด้วยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
โดยรำยกำรหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 133,204 ล้ำนบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 32,989 ล้ำนบำท ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 29,141 ล้ำนบำท และต้นทุนทำงกำรเงิน
จ ำนวน 27,971 ล้ำนบำท รวมทั้งมีกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำนสุทธิเพิ่มขึ้นจ ำนวน 26,663 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำย
ภำษีเงินได้จ ำนวน 65,259 ล้ำนบำท   
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 188,218 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก 
: เงินจ่ำยเพื่อซ้ือธุรกิจ 164,378 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำรเข้ำซ้ือกิจกำร Murphy และ Partex ของ PTTEP สัดส่วน 

ร้อยละ 100.00 และกำรเข้ำซ้ือกิจกำร GLOW ของ GPSC สัดส่วนร้อยละ 69.11  
: เงินจ่ำยลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจำก

กำรส ำรวจและประเมินค่ำ รวมจ ำนวน 149,951 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นผลจำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ GC ในโครงกำร Olefins 
Reconfiguration และ โครงกำรผลิต Propylene Oxide, กำรลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อกำรส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จำกโครงกำรเอส 1 และโครงกำรซอติก้ำ, CFP ของ TOP, กำรลงทุนของ ปตท. ในโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ เส้น
ที่ 5 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ จำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซฯ รำชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA6) ไปยังจังหวัดรำชบุรี และกำรขยำยอำยุท่อส่ง
ก๊ำซฯ เส้นที่ 1 เป็นต้น  

: เงินรับสุทธิจำกเงินลงทุนช่ัวครำว รวมจ ำนวน 108,719 ล้ำนบำท จำก TOP ปตท. PTTEP และ GC จ ำนวน 72,609 
ล้ำนบำท 17,761 ล้ำนบำท 15,259 ล้ำนบำท และ 4,277 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยหลักมำจำกเงินฝำกประจ ำที่ครบก ำหนด  

 
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินมีจ ำนวน 70,226 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำก  
: เงินจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว 102,876 ล้ำนบำท โดยหลักจำก ปตท.  GC PTTEP GPSC IRPC และ TOP 
: เงินปันผลจ่ำยจ ำนวน 81,351 ล้ำนบำท โดยหลักจำก ปตท. GC PTTEP TOP และ GPSC 
: เงินจ่ำยจำกกำรเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อซ้ือ GLOW ในสัดส่วนร้อยละ 30.72 (Tender Offer) ของ 

GPSC จ ำนวน 40,806 ล้ำนบำท  
: เงินจ่ำยเพื่อช ำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุนของ PTTEP จ ำนวน 30,751 ล้ำนบำท 
: เงินรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 174,649 ล้ำนบำท โดยหลักจำก PTTEP GPSC GC PTTTCC TOP และ IRPC  

ในส่วนของสภำพคล่องเฉพำะบริษัท ปตท. ส ำหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิ
จ ำนวน 39,723 ล้ำนบำท โดยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด จ ำนวน 86 ,204 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดเท่ำกับ 46,481 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำรจ่ำยเงินปันผล และกำรไถ่ถอนหุ้นกู้  
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 อัตราส่วนทางการเงินและก าไรตอ่หุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2561 2562 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง    
อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.10 1.89 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 1.49 1.31 
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ เท่ำ 13.13 12.74 
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 27.42 28.26 
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ เท่ำ 12.62 12.35 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วัน 28.53 29.15 
    
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร    
อัตรำก ำไรขั้นต้น % 13.40% 11.36% 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ % 7.08% 5.50% 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 14.14% 10.61% 
    
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน    
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 7.21% 5.05% 
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 15.01% 10.11% 
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ เท่ำ 1.02 0.92 
    
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน    
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.41 0.51 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย เท่ำ 11.18 12.97 
    
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น     
ก ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท/หุ้น 4.15 3.20 
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ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตัวดีขึ้นจำกปี 2562 (อ้ำงอิง IMF ณ มกรำคม 2563) โดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่และก าลังพัฒนาขยำยตัวเร่งขึ้น โดยเฉพำะประเทศที่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจขยำยตัวชะลอลงมำกในปี 2562 จำก
ปัญหำภำยในประเทศ เช่น บรำซิล อินเดีย อำเจนตินำ และอิหร่ำน เป็นต้น มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ชดเชยเศรษฐกิจจีนที่คำดว่ำจะ
ขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อยจำกกำรปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ ท่ำมกลำงควำมกังวลจำกหนี้ภำคเอกชนที่อยู่ในระดับสูงและแนวโน้ม
กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังแบบผ่อนคลำยอย่ำงระมัดระวังมำกขึ้น ในขณะที่ เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมี
แนวโน้มขยำยตัวชะลอลงเล็กน้อย จำกเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คำดว่ำจะขยำยตัวชะลอลงจำกแรงกดดันจำกควำมไม่แน่นอนของ
นโยบำยทำงกำรค้ำกับประเทศคู่ค้ำที่อำจส่งผลต่อภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมกำรส่งออกและกำรลงทุน แม้ว่ำสหรัฐฯ และจีนบรรลุ
ข้อตกลงทำงกำรค้ำระยะที่หนึ่ง รวมทั้งปัจจัยหนุนจำกตลำดแรงงำนที่แข็งแกร่งและกำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่ผ่อนคลำย ส่วน
เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศท่ีใช้เงินสกุลยูโรมีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปจำกตลำดแรงงำนที่เข้มแข็ง กำรด ำเนินนโยบำย
กำรเงินแบบผ่อนคลำยอย่ำงมำกและนโยบำยกำรคลังเชิงป้องกัน รวมทั้งภำคอุตสำหกรรมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพำะกำร
ผลิตรถยนต์ในประเทศเยอรมันเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนใหม่ส ำหรับรถยนต์ในเรื่องกำรปล่อยมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อม โดย
เศรษฐกิจโลกยังคงมีควำมเสี่ยงจำกตลำดกำรเงินโลกที่อำจตึงตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็วจำกควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ขีดควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินนโยบำยกำรเงินที่จ ำกัด ควำมไม่แน่นอนของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์  และผลกระทบจำก
ภัยธรรมชำตแิละโรคระบำดร้ำยแรง 

ตำมรำยงำนของ IEA เดือนกุมภำพันธ ์2563 ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันของโลกในปี 2563 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 0.83 ล้ำนบำร์เรล
ต่อวันจำกปี 2562 (ลดลงจำกรำยงำนเดิมในเดือนมกรำคม 2563 ที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 1.2 ล้ำนบำร์เรลต่อปีจำก ปี 2562) เนื่องจำกกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 และกำรหยุดชะงักของเศรษฐกิจของจีน ทั้งนี้ คำดว่ำรำคำน้ ำมันดิบในปี 2563 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 54-64 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ค่ำกำรกล่ันอ้ำงอิงสิงคโปร์ในปี 2563 คำดว่ำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5-3.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 

เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลง ตำมกำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มขยำยตัวชะลอลงท่ำมกลำง

ปัญหำภัยแล้งและหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อีกทั้งรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่คำดว่ำจะลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโค

วิด-19 จำกจีน ในขณะที่กำรลงทุนภำครัฐคำดว่ำจะเร่งตัวขึ้นตำมกำรเบิกจ่ำยส ำหรับโครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ที่มีกำร

ก่อสร้ำงและคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในปี 2563-2564 ซ่ึงจะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นกำรลงทุนของภำคเอกชน ส ำหรับ

กำรส่งออกสินค้ำคำดว่ำจะฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตำมกำรค้ำโลก ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญควำมเสี่ยงจำก เศรษฐกิจคู่ค้ำที่

อำจขยำยตัวชะลอลงกว่ำที่คำด กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่อำจรุนแรงและยืดเยื้อ และควำมล่ำช้ำของโครงกำรลงทุนและ

กำรเบิกจ่ำยของภำครัฐ โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ณ เดือนกุมภำพันธ์ 2563 ประมำณกำรอัตรำกำร

ขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ที่ระดับร้อยละ 1.5-2.5 
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14.2  ภาระการให้ความสนับสนนุทางการเงินแกบ่ริษัทในเครอื  

ณ 31 ธันวำคม 2562 ปตท. มีภำระในกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รำยละเอียด ดังนี้ 

    

หน่วย: ล้ำนบำท/เหรียญสหรัฐ 

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน 

ให้ควำมสนับสนุนแล้ว 
ยังไม่ได้ให้ควำม

สนับสนุน ยอดเงินกู้ค้ำง
ช ำระ 

อ่ืนๆ 

 บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที ่ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่ำ 100%  

 บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ไทย) จ ำกัด (TTM(T))   เหรียญสหรัฐ  17/1                                           -      -                          17  

 บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (EnCo)   บำท            1,250                 580    -                          -    

 บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
(GPSC)  

 บำท       27,000/2             3,790                     -                            -    

 รวม  
 เหรียญสหรัฐ                17                     -                     -                        17  

 บำท        28,250             4,370                   -                          -    

 บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที ่ปตท.ถือหุ้น 100%  

 บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด (PTT TCC)  
 เหรียญสหรัฐ               67/3                67                  -                        -    

 บำท       58,500/4          23,611                    -                  34,887  

 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจ ำกัด (PTTLNG)   บำท         55,527         14,244    -                13,243  

 รวม  
 เหรียญสหรัฐ                67                67             -                          -    

 บำท       114,027         37,855                 -                   48,130  

 

 รวม  
 เหรียญสหรัฐ                84                67                  -                        17  

 บำท      142,277        42,225                 -                 48,130  
/1 ตำมหนังสือ Construction Cost Undertaking ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ลงวันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะผู้ถือหุ้นต้องให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผู้รับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได้  
/2 ตำมสัญญำเงินกู้ระยะสั้นอำยุไม่เกิน 12 เดือนเพื่อรองรับกำรลงทุน (Bridging Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท GPSC ลงวันท่ี 11 มีนำคม 2562 วงเงิน 27,000 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุน
กำรเข้ำซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงำน จ ำกัด (มหำชน) 
/3 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTT TCC ลงวันท่ี 13 ธันวำคม 2562 วงเงิน 66.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนกำรลงทุนของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. 
/4 ตำมสัญญำเงินกู้จำกผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่ำง ปตท. และบริษัท PTT TCC ลงวันท่ี 26 กันยำยน 2562 วันท่ี 25 ตุลำคม 2562 และวันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 วงเงินรวม 
58,500 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนกำรลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

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. และ และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2563-2567) เป็นเงินรวม

ประมำณ 180,814 ล้ำนบำท โดยมีสรุปรำยละเอียดประมำณกำรใช้เงินรำยปี ดังนี้  
                     หน่วย : ล้ำนบำท 

ธุรกิจ  2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 5,799 4,774 1,019 40 40 11,672 

ธุรกิจท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 9,579 3,396 5,624 6,461 6,665 31,725 

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 44 3 183 402 242 874 

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 5,836 2,850 1,924 1,444 1,167 13,221 

ส ำนักงำนใหญ่และอื่นๆ 848 78 56 53 52 1,087 
กำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบรษิัทที่ 
ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 100 

47,204 30,314 21,678 12,145 10,894 122,235 

รวม  69,310  41,415 30,484 20,545 19,060 180,814 

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงมุ่งเน้นกำรลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ทั้งในส่วนที่ ปตท.
ด ำเนินงำนเอง (ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ) และลงทุนผ่ำนบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อำทิ กำรขยำยขีด
ควำมสำมำรถของสถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอ็นจี) รวมทั้งมีกำรร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 
100 อ่ืนๆ เช่น กำรขยำยงำนของธุรกิจน้ ำมันและธุรกิจค้ำปลีกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

นอกจำกนี้ ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนำคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำจ ำนวน 
203,583 ล้ำนบำท เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเสริมควำมร่วมมือของกลุ่มปตท. จำกควำมช ำนำญของธุรกิจเดิม อำทิ LNG Value 
Chain โครงกำร Gas-to-Power รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงำนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศ รวมถึงตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มกำรใช้พลังงำนสะอำด 

แหล่งเงินหลักที่ ปตท. คำดว่ำจะน ำมำใช้ในกำรลงทุนตำมแผนดังกล่ำวข้ำงต้น จะมำจำกเงินสดรับสุทธิจำกด ำเนินงำน 
รวมถึงเงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้หรือเงินกู้ยืมระยะยำว  ทั้งนี้แผนกำรลงทุนข้ำงต้นเป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท. รวมถึง กำรร่วม
ทุนและกำรลงทุนในบริษัทที่  ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100  อนึ่ง แผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษัท  Flagship ได้น ำเสนอใน 
ส่วนที่ 1 (2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

14.4 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

14.4.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้   
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 : ร้อยละ 80.24 

 ระบบท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 ไปยัง จ.ราชบุรี  
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 :  ร้อยละ 91.97 
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14.4.2 โครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการจัดหา/น าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Facilities)  
ปัจจุบัน มีสัญญำซ้ือ LNG ระยะยำวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จ ำนวนทั้งส้ิน 5.2 ล้ำนตันต่อปี และมีควำม

พร้อมในกำรจัดหำ LNG เพื่อรองรับปริมำณกำรใช้ก๊ำซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 โครงการ LNG Receiving Terminal 2: 
ควำมคืบหน้ำโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 2562 :  ร้อยละ 35.05 
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 มีมติให้ ปตท. ด ำเนินกำรขยำยก ำลังกำรแปรสภำพ LNG ที่ 7.5 

ล้ำนตันต่อปี  
 มีก ำหนดส่งก๊ำซธรรมชำติได้ภำยในปี 2565 

 โครงการ LNG Receiving Terminal อื่นๆ:  
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2562 มีมติเห็นชอบผลกำรคัดเลือกเอกชน ผลกำรเจรจำ และร่ำง

สัญญำร่วมทุนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง 
ประเทศไทย (กนอ.) ส ำหรับโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)  ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยเศรษฐกิจพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเสนอมำ โดยให้ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 
เทอร์มินอล จ ำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่ำง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัดซึ่งปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 30 และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จ ำกัด) เป็นผู้ด ำเนินกำรถมทะเล มูลค่ำกำร
ลงทุนร่วมกันในส่วนของกำรถมทะเลประมำณ 12,900 ล้ำนบำท ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี 2566 และสิทธิ
ในกำรก่อสร้ำง LNG Terminal  ช่วงที่ 1 ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 5 ล้ำนตัน เป็นเงินลงทุนประมำณ 28,000 ล้ำนบำท ซ่ึง
คำดว่ำจะพร้อมเปิดด ำเนินกำรประมำณปี 2568 รวมมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมดประมำณ 40,900 ล้ำนบำท 

 
14.4.3  แผนงาน NGV 

ปตท. มีนโยบำยให้เอกชนที่สนใจลงทุนสถำนีบริกำร NGV ยังคงสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้ โดยขอซ้ือก๊ำซฯจำก ปตท. 
และ เอกชนเป็นผู้ลงทุนสถำนีบริกำรเอง อีกทั้ง ปตท. มีแผนกำรบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรที่มีต้นทุนสูง เพื่อให้ต้นทุน ปตท. 
เทียบเคียงกับต้นทุนที่ภำครัฐก ำหนด 

ในส่วนของรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) เมื่อวันที่ 19 
เมษำยน 2562 มีมติเห็นชอบปรับรำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะจำกเดิมที่ 10.62 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 13.62 
บำทต่อกิโลกรัม โดยให้ทยอยปรับขึ้นครั้งละ 1.00 บำท ทุก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน
รำคำขำยปลีก NGV ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ เท่ำกับ 13.62 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงได้มีกำรปรับรำคำครบ 3 ครั้งแล้ว ในวันที่ 16 
มกรำคม 2563 
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14.4.4  แผนการหยุดซ่อมบ ารุงโรงแยกกา๊ซฯ ในปี 2563 
 

Plant 1Q2563 2Q2563 3Q2563 4Q2563 
GSP #1  Major T/A 

(6 – 30 มิ.ย. : 25 วัน) 
  

GSP #2     
GSP #3     
GSP #4     
GSP #5 Major T/A 

(20 ม.ค. – 8 ก.พ. : 20 วัน) 
TD 50% 

(9 – 17 ก.พ. : 27 วัน) 

 TD 12% 
(ส.ค. –  ก.ย. : 28 วัน)
   

TD 12% 
(ต.ค. – พ.ย. : 28 วัน) 

 

GSP #6    TD 12.5% 
(ธ.ค. : 28 วัน) 

ESP     

      *TD : Turn down (ลดก ำลังกำรผลติ) 

 
14.4.5      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 
และประสบควำมส ำเร็จมีสถำบันวิจัย บริษัทเอกชน มำตั้งหน่วยวิจัยมำกกว่ำ 80 หน่วยงำน/บริษัท จำกควำมส ำเร็จนี้ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในกำรผลักดันให้ EECi ประสบควำมส ำเร็จขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยวัตถุประสงค์หลักของ 
EECi ได้แก่ 

- กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กำรใช้งำนจริง (Translation Research) 
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- 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  โดยมีควำมคืบหน้ำภำพรวมโครงกำร ณ เดือนธันวำคม 
2562 อยู่ที่ร้อยละ 59.14 และคำดว่ำจะพร้อมให้บริกำรในปี 2564 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

  

 

 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้วด้วยควำมระมัดระวัง  บริษัทขอรับรอง

ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
บริษัทขอรบัรองว่ำ 

(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 2562 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  

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไกรฤทธิ์  
อุชุกานนท์ชัย 
 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ 
 
 กรรมการอิสระ 
    (ได้รับการแต่งตั้ง 
    เมื่อวันที่ 11    
    กรกฎาคม 2561;  
    11 เมษายน 2562  
    (ต่อวาระ)) 
 ประธานกรรมการ 
   (ได้รับการแต่งตั้ง 
   เมื่อวันที่ 7 กันยายน    
   2561) 

64 ไม่มี ไม่มี  คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต                                
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 
North Texas State University, USA  

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 59/2005), Role of the Chairman Program                    
(RCP 16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ 
ธนาคารซิตี้แบงก์ ในประเทศต่าง ๆ 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที ่12 ป ี2561 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน 

 
 

- - - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)  

2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการธนาคาร/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ
ก ากับดูแลกิจการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
2560 – 2562 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

2541 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด และบริษัทในเครือ 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
- - 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 2 
 

ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หนว่ยงาน / บริษัท 

นายวิชัย อัศรัสกร  
 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระ 
    (ได้รับการแต่งตั้ง  
    เมื่อวันที่ 4 กันยายน      
    2557; 28 เมษายน  
    2560 (ต่อวาระ)) 

 กรรมการตรวจสอบ  
 (ได้รับการแต่งตั้ง 
    เมื่อวันที่ 4 กันยายน       
    2557)  

 เปลี่ยนแปลง 
   ต าแหนง่เป็น 
   ประธานกรรมการ 
   ตรวจสอบ (ได้รับ  
   การแต่งตั้งเมื่อวันที่     
   11 เมษายน 2562) 
  

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, University of New 

South Wales, Australia  
 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 215/2016)  
  สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง (วตท.)  รุ่นที ่12   
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

  หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วม 
เอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที ่22 วิทยาลัย 
ป้องกันราชอาณาจกัร  

 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสงูด้านวิทยาการพลังงาน  
 (วพน.) รุ่นที ่7 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย ์
(TEPCoT) รุ่นที ่8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสงูอาเซียน ป ี2556 สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(SASIN) 

 หลกัสูตร Cybersecurity, Cyber Resilence & Privacy Risk  
in the Era of Digital Transformation ป ี2561, ACIS 
Professional Center 

  การประชุมระดับชาต ิว่าด้วยการสร้างแนวร่วม 
ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
ครั้งที ่5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
Public-Private Collaboration (16 ตลุาคม 2557) 

 สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าทีก่รรมการรัฐวิสาหกจิ  
    ของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ  
    (สคร.) (5 มิถนุายน 2558) 
 สัมมนา Re-energizing Growth  through Better  
    Governance สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (IOD) (18 มิถุนายน 2558) 
 

2557 – 2560  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
(กนส.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2554 – ตุลาคม 2557 เลขาธิการ  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557  – ปจัจุบัน 
2557 – 11 เมษายน 2562 
11 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน 
20 กุมภาพันธ์ 2561 –  
11 เมษายน 2562 

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส จ ากัด 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จ ากัด 

ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน    รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

มีนาคม 2556 – ปจัจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สัมมนา “แนวทางการจัดตัง้บรรษทัวิสาหกิจแหง่ชาติ”  

(13 กรกฎาคม 2558) 
 สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558) 
 สัมมนา CG Forum 4/2015-Thailand CG Forum 
“Governance as a Driving Force for Business Sustainability” 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. และ 
IOD (28 ตลุาคม 2558) 

 สัมมนา Anti-corruption: Leadership Role of the Board และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขบัเคลื่อนองค์กรตามร่าง 
พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากับดแูลและบริหารรัฐวิสาหกจิ 
พ.ศ. ....... และหลกัการบรหิารกจิการที่ดี (17 ตลุาคม 2559) 

 Board Briefing ปตท. 
 สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy System:  

Recent Development and Implications” จดัขึ้นโดยสถาบัน
ปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย (PTIT) 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายดอน วสันตพฤกษ์  
 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ  
สรรหา/ กรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม 
 
 กรรมการอิสระ  
 (ได้รับการแต่งตั้ง  
 เมื่อวันที ่26 
 กรกฎาคม 2557, 
   11 เมษายน 2559  
    (ต่อวาระ),  
    11 เมษายน 2562  
    (ต่อวาระ)) 

 ประธานกรรมการ 
   สรรหา (ได้รับการ 
   แต่งตัง้เมื่อวันที่ 23  
   ธันวาคม 2561) 

 กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม (ได้รับแต่งตัง้
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2559) 

 

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, University  

of New South Wales, Sydney, Australia 
 ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, University  
    of New South Wales, Sydney, Australia 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP 117/2015), Role of the Nomination and 
   Governance Committee Program (RNG 7/2015)        
   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม 
 ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through  
 Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
    (วพน.) รุ่นที่ 6 ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
  สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ 
    แหง่ชาติ” (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 และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อน
องค์กรตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการก ากับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .......  และหลกัการบริหาร
กิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559) 

 Board Briefing, ปตท. 

2561 – 2562  กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

2558 – 2561  กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

2552 – ปัจจุบัน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557 – ปัจจุบัน 
23ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2558 – ปจัจุบัน 
1 พฤศจิกายน 2562 – ปจัจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  (มหาชน) 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 5 
 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลเอก ธีรวัฒน์  
บุณยะวัฒน์ 
 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 
 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2562) 

 
 ประธานกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 
2562) 
     

 

59 ไม่มี ไม่มี  คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต   
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 
 หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41 
 
 

2561 – ปัจจุบัน เสนาธิการทหารบก กองทัพบก 

2560 รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก 

2558 เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

2557 ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ  กรมยุทธการทหารบก 

2555 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์เวร  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)  
11 เมษายน 2562 – ปจัจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
- - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
ปัจจุบัน เลขาธิการ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 6 
 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. 
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการก ากับดแูล
กิจการที่ดี   

 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 
2557,  28 เมษายน 
2560 (ต่อวาระ)) 

 ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 
2562 

61 ไม่มี ไม่มี  คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจ 
 ระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL.M.)  
 Cornell University, USA (ทุน ก.พ.) 
 ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ  
 LL.M.) Harvard University, USA (ทุนฟุลไบรท์) 
 ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of the Science 
 of Law หรือ J.S.D.) Stanford University, USA   
   (ทุนฟุลไบรท์)  
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program  
 (DAP 112/2014), Advanced Audit Committee    
   Program (AACP 18/2015) สมาคมสง่เสริมสถาบัน    
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส านักอบรมศึกษา   
   กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนัก
บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที ่5 สถาบันพระปกเกล้า 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักร 
(ว.ป.อ.) รุ่นที ่49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

 ประกาศนียบัตรหลกัสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)  
รุ่นที่ 1/2556 ส านักงานศาลยุติธรรม 

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilence & 

2558 – ปัจจุบัน   ผู้อ านวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 

2559 – 10 สงิหาคม 2561   กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 2560  ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย

ข้าราชการประจ า 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2551 – 2557 ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
2557  – ปจัจุบัน 
2557 – 11 เมษายน 2562 
11 เมษายน 2562 – ปจัจุบัน 

กรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน 
เมษายน 2562 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการก ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน 
มิถุนายน 2562 – ปจัจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี 
จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 สิงหาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการอ านวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาล

รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง (ภาฯ)  

ยามยาก สภากาชาดไทย  
25 ตุลาคม 2559 – ปจัจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ ประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่ง

เอเชีย (Asia Crime Prevention Foundation: ACPF) 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา 
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Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 
ปี 2561, ACIS Professional Center 

 การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วม
ปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through 
Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557) 

สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการ
รัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (5 มิถุนายน 2558) 

 สัมมนา การเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล
ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
(30 กันยายน 2559) 

 สัมมนา PTT Group AC Forum 2015 
 Board Briefing ปตท. 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 
พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ ศาลยุติธรรม 
26 สิงหาคม 2559 – ปจัจุบัน  ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร ์คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2557 – ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2552 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 
 
กรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
 
 กรรมการ 
 (ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2562)  

 
 ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
องค์กร (ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2562)  

 
 
 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP  
131/2010), หลกัสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP 30/2013), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Advance Management Program,  
INSEAD University, France  

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

 หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United 
Kingdom  

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่  4  สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 หลักสูตรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) 
รุ่นที่ 3/2558 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 23/2559 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกจิและสร้างเครือข่าย
นวัตกรรม”: Business Revolution and  
Innovation Network “BRAIN” รุ่นที่ 2/2561  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1 ตุลาคม 2557 –  
30 กันยายน 2562 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2561 กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

27 พฤศจิกายน 2557 –  
19 กรกฎาคม 2560   

รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 

พฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม  2560   นายกสมาคม สมาคมเพ่ือนชุมชน 

2559   กรรมการอ านวยการ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 สงิหาคม 2558 – 20 มกราคม 2559   ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จ ากัด 
2557 – 19 พฤศจิกายน 2558   ประธานกรรมการ  บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส  

อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

1 สงิหาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557   กรรมการ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2557   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลยุทธ์องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

30 ตุลาคม 2556 – 25 กันยายน 2557   กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

27 พฤษภาคม 2554 – 19 กันยายน 2557   กรรมการ  Sakari Resources Limited 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 

(มหาชน) 
1 เมษายน 2562 – 18 กันยายน 2562 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 1 ตลุาคม 2562 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรนีเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
2557 – 2562   กรรมการ PTTGC International Private Limited  
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
ส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ) คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) 

9 เมษายน 2561 – กันยายน 2562 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563) 
26 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
10 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(วาระปี พ.ศ. 2561 – 2562) 
ธันวาคม 2557 – กันยายน 2562 อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 
กุมภาพันธ์ 2558 – กันยายน 2562  กรรมการโรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
12 พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2562 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 
พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 รองประธานกรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่ง

การเรียนรู้ 
พฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2562 กรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 10 
 

  

  

ชื่อ – สกุล อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค  
 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ   

 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
; 9 เมษายน 2558;       
12  เมษายน 2561  
(ต่อวาระ) 

 กรรมการตรวจสอบ  
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
 วันที่ 5 กรกฎาคม 
 2557)  

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท MBA (การตลาดและธุรกจิระหว่าง 
 ประเทศ) University of Wisconsin-Madison, USA 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
 (DCP 166/2012), Audit Committee Program  
 (ACP 43/2013), Financial Statements for Directors     
   (FSD 31/2016), Boardroom Success through    
   Financing and Investment (BFI 7/2019)  Boards  
   that Make a Difference (BMD 9/2019)  
   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ที่ 38 
 ปี 2546 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  
 (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 ป ี2549 - 2550  
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 Leaders in Development Program-Managing 
 Political & Economic Reform, Kennedy School of 
 Government, Harvard University, Boston, USA 
 ปี 2551 
 หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย ์   
     (TEPCoT) รุ่นที ่2 ป ี2552 สถาบันวิทยาการการค้า      
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 ปี  
    2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การ 
 มหาชน (Public Director Institute : PDI) รุ่นที่ 12  
 ปี 2013 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
    (วพน.) รุ่นที่ 5 ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 สัมมนา PTT Group AC Forum 2018 
 สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption... 

International Cases and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558) 
  สัมมนาหัวข้อ Global Financial Market Outlook 
2016, IOD (17 พฤศจกิายน 2558) 

 สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future Energy 
System: Recent Development and Implications”          
จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 

ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  
ตุลาคม 2559 อธิบด ี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
ตุลาคม 2558   อธิบด ี กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)   
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

18 กันยายน 2561 – ปจัจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
11 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 
17 ตลุาคม 2561 – มีนาคม 2562 อนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน 

(ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ) 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 11 
 

  

                   

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายดนุชา พิชยนันท์ 
 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 กรรมการอิสระ 
    (ได้รับการแต่งตั้ง          
    เมื่อวันที่ 12 เมษายน   
    2561) 

 กรรมการตรวจสอบ 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2562) 

 

49 ไม่มี ไม่ม ี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท  M.S. Engineering Management, 
George Washington University, USA  
 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตร Director Certification Program                 
    (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน   
    (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน   
 หลกัสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์   
    และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 78/2556 ส านักงาน 
    คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
 หลกัสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ   
    ปราบปรามการทจุริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่  
    7/2559 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

1 ตุลาคม 2559 – ปจัจุบัน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ (สศช.) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

 12 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

11 เมษายน 2562- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
25 เมษายน 2561 –  
 11 เมษายน 2562 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการก ากับดูแลโครงการ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ 
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2559 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
2559 – มิถุนายน 2562  กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ 

และกจิการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
2559 – มิถุนายน 2562 อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กจิการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

2559 – มิถุนายน 2562 อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนากจิการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
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หน้าที่ 12 
 

  

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสิน
สกุล 
 
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 กรรมการอิสระ 
    (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 
    วันที่ 18 มกราคม  
     2561; 11 เมษายน   
     2562 (ต่อวาระ)) 

 กรรมการสรรหา   
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่  
25 เมษายน 2561) 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 25 
เมษายน 2561) 

 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2562) 

 

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  
    (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท Master of Engineering  
    (Civil Engineering) University of Tokyo,  
    Japan 
 ปริญญาเอก Doctor of Engineering  
    (Civil Engineering) University of Tokyo,  
    Japan 
  
ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตร  Director Certification Program                 
    (DCP 269/2019), Financial Statements for 

Directors (FSD 38/2019) สมาคมสง่เสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที ่10 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน 

 

  2559 – ปัจจุบัน คณบด ี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

  2561 – ปัจจุบัน 
 25 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน 
 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

23 พฤษภาคม 2560 –  
22 พฤษภาคม 2562 

กรรมการรัฐวิสาหกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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หน้าที่ 13 
 

   

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน์ 
 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
สรรหา/ กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 กรรมการอิสระ 
    (ได้รับการแต่งตั้ง          
    เมื่อวันที่ 12 เมษายน   
    2561) 

 กรรมการผู้มีอ านาจ       
ลงนาม (ได้รับแต่งตัง้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561) 

 กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2561) 

 กรรมการสรรหา 
(ได้รับการแต่งตั้ง  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2562) 
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 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต                                 
(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 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 
ประเทศญี่ปุ่น 
 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program                    
    (DCP 102/2008), Role of the Chairman Program                      
    (RCP 25/2011), Board Nomination and   
    Compensation Program (BNCP 5/2018)   
   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 ส านักศึกษาอบรม  
    กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรสถาบันรัฐ 
    ประศาสนศาสตร์นานาชาต ิ“การกระจายอ านาจ  
    และการปกครองท้องถิ่น” (IIAP), Paris ฝร่ังเศส 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 4                
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม 
    เอกชน รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
    (วปรอ. 2553)   
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
    รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน 

ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ประจ าสาขากฎหมาย
มหาชน  

คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 – 9  เมษายน 2561 กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการก ากับดูแลกจิการ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

2557 – 2559    ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด  
(วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร) 

2553 – 2557    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 – ปัจจุบัน 
11 เมษายน 2562 –  
30 กันยายน 2562 
23 ธันวาคม 2561 – ปจัจุบัน  
25 เมษายน 2561 –  
10 เมษายน 2562 และ 
1 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ ากัด 

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ.ด.ีฟู้ด โปรดักท์ส จ ากัด  

2560 – 2562 ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าเนิดวิทย์ 

2562 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการพัฒนาและสง่เสริมองคก์ารมหาชน (กพม.) 

2559 – ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายธรณ์  
ธ ารงนาวาสวัสดิ์ 
 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี/ กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง
องค์กร 

 กรรมการอิสระ 
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 18 พฤศจกิายน 
 2559; 12 เมษายน 
2561 (ต่อวาระ) 

 กรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2562 

 ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 

 (ได้รับการแต่งตั้ง  
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561) 

 เปลี่ยนแปลง 
   ต าแหนง่เป็น 
   กรรมการบริหาร     
   ความเสี่ยงองค์กร  
   (ได้รับการแต่งตั้ง  
   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม   
   2562) 
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 ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ    
 วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ 
 วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล     
 มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก ประเทศออสเตรเลีย 

 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน  
 สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles & Future 

Energy System: Recent Development and 
Implications” จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย (PTIT) 

 
 

กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
ประชาสัมพันธ์ 

คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 กรรมาธิการปฏิรูปพลังงานและกรรมาธิการ
กิจการของสภาปฏิรูป (วิปสภา) 

 

6 ตุลาคม 2557 – 6 กันยายน 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2559 – ปัจจุบัน 
25 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 
2562 
1 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 
2560 – ปัจจุบัน   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2560 – ปัจจุบัน   คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
5 กรกฎาคม 2559 – ปจัจุบัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
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ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 15 
 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจุมพล ริมสาคร 
 
กรรมการ/ กรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
 
กรรมการ 
   (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ  
   วันที ่21 ธันวาคม 2561;      
   11 เมษายน 2562  
   (ต่อวาระ)) 
 
 กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  
2561) 

 
 กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร 
(ได้รับการแต่งตั้ง  
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2562) 
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 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 
221/2016), หลกัสูตร Financial Statements for 
Directors (FSD 30/2016), หลักสูตร Role of the 
Chairman Program (RCP 39/2016), หลักสูตร 
Advanced Audit Committee Program (AACP 
24/2016), หลกัสูตร IT Governance and Cyber 
Resilience Program (ITG 9/2018) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.23/วปอ.53) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที ่7 ป ี2558 – 2559  
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านกันายกรัฐมนตร ี

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที ่60 ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตรวิทยาการการจัดการ ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 ป ี2561  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (นิด้า)  

 Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2558 – ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลัง 
มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 ประธาน คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อ

การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 กรรมการ  คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ
มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 กรรมการ  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 กรรมการ  คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ 
กุมภาพันธ์ 2559  –  30 พฤศจิกายน 2561  กรรมการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กรกฎาคม 2557 – กรกฏาคม 2561 กรรมการอ านวยการ  โรงงานยาสูบ 
2558 – 2560 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
2558  กรรมการ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากัด 
2557 – 2558   ผุ้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (CIO) 
กระทรวงการคลัง 

2557 – 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวง   ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั  
2556 – 2557  ผุ้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (CIO) 
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

2556 – 2557 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)  
21 ธันวาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
23 ธันวาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
17 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
7 เมษายน 2560 – ปจัจุบัน กรรมการ /  ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ /  กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล  ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
17 ธันวาคม 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
18 ธันวาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์ 
พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งและก ากับการด าเนินงาน 

ของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 16 
 

 

        

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณัฐชาติ จารุจินดา 
 
กรรมการ/ 
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
 
 กรรมการ 
    (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 
    วันที่ 16 มกราคม  
    2562) 
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2562) 

 
* จะพ้นจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 
ปตท. โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 17 มกราคม 
2563 เนื่องจากอายุ
ครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

 

64 0.000002  
(ตนเอง 
0.000002;  
คู่สมรส 0) 

ไม่มี  คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 129/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Program for Global Leadership (PGL), Harvard 
Business School, USA  

 Oxford Energy Seminar, UK 
 Breakthrough Program for Senior Executives 

(BPSE), IMD Institute, Switzerland 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 15  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที ่3 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน 

 
 

พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2559 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากัด 

2556 – เมษายน 2559 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

2556 – พฤศจิกายน 2558 กรรมการ  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 

2556 – 2558  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขั้นต้น 
และก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)  
16 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

11 เมษายน 2562 – ปจัจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

29 เมษายน 2559 – ปจัจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิง้ส์ จ ากัด 
สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
- - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 

กรรมการ  
 
 กรรมการ 
    (ได้รับการแต่งตั้ง 
    เมื่อวันที ่16 ธันวาคม  
    2562) 
 
 

45 ไม่มี ไม่มี  คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี B.S. in Chemical Engineering, 
California State Polytechnic University, USA 

 ปริญญาโท M.S. in Chemical Engineering, 
University of Southern California, USA 

 ปริญญาเอก Ph.D in Chemical Engineering, 
University of Southern California, USA 
 

ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 267/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 83 สถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 7 
กระทรวงพลังงาน 

 หลักสูตร LPG Economics and International 
Trading, Oxford Princeton Program, Oxford, UK 

 หลักสูตร International Program for Development 
Evaluation Training by The World Bank and 
Carleton University, Ottawa, Canada 

 หลักสูตร Public Utilities Regulations and 
Strategies by The World Bank and University of 
Florida, Gainesville, Florida, USA 

 International Meeting: International Energy 
Forum, Doha, Qatar 
 

พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน  อธิบด ี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 
เมษายน – พฤศจิกายน 2562  รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 
2559 – 2562   รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 
2557 – 2559  ผู้อ านวยการ ส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)  
16 ธันวาคม 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
9 มีนาคม 2561 – 16 ธันวาคม 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ ามันและ 

การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
– – 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
 
กรรมการ/ เลขานุการ
คณะกรรมการ/ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม 
   
 กรรมการและ 
   เลขานุการ 
   คณะกรรมการ 
   (ได้รับการแต่งตั้ง  
 เมื่อวันที ่31  
     สงิหาคม 2561) 
   
 กรรมการผู้มีอ านาจ           
 ลงนาม (ได้รับแต่งตั้ง 
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม   
 2561) 

 
 ประธานเจ้าหน้าที่ 
 บริหารและกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ปตท. จ ากัด 
    (มหาชน) (ได้รับการ 
     แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 
     สงิหาคม 2561) 
 
 
 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการบริหารเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  
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)  สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 
กรมกิจการพลเรือนทหารบก 

 วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549 
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)                 
รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 PTT Executive Leadership, General Electric, 
GE, New York, USA 

 Advance Senior Executive Program (ASEP-5), 
รุน่ที่ 5/2553, KELLOGG & SASIN, Chicago, 
USA 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปศส.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตร Leadership Excellence through 
Awareness and Practice (LEAP) สถาบัน 
INSEAD ประเทศสิงคโปร์และประเทศฝร่ังเศส 

 หลักสูตร Leadership Development Program III 
(LDP 3) รุ่นที ่1/2557 สถาบัน PLLI, บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร 
วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

31 สิงหาคม 2561 – ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2561 – 30 สิงหาคม 
2561 

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

13 ธันวาคม 2560 – 30 สิงหาคม 
2561  

 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น 
จ ากัด 

18 ตุลาคม 2560 – 30 สิงหาคม 
2561 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร  ความ
เสี่ยง/ กรรมการสรรหา  และก าหนด
ค่าตอบแทน      

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
  ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 
2560 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริหารความ
ยั่งยืน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

เมษายน 2560 – ธันวาคม 2560  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล 
จ ากัด 

1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียม
ขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2558 – สิงหาคม 2561   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

พฤศจิกายน 2558 – ธันวาคม 2560  ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด 

พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2560  ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์
จ ากัด 

1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 
2558  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วย
ธุรกิจปิโตรเคมีและ 
การกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

เมษายน 2558 – ตุลาคม 2558  กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลยุทธ์องค์กร 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2558  ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

มีนาคม 2556 – กันยายน 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชย
กิจและการตลาด  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  

พฤศจิกายน 2555 – กันยายน 2557  กรรมการ  บริษัท  พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
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 สัมมนา Briefing on International Anti-
Corruption...International Cases and Practices, 
IOD (14 ตุลาคม 2558) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุน่ที่ 7 ปี 2558 – 2559 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน 

 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 โดยสมาคม
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 

 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2560 
โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้า ปี 2561 
 พสบ.ดีเด่น หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร  
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ปี 2561 

 ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการทัพอากาศ ปี 2562  

จ ากัด  
มิถุนายน 2555 – กันยายน 2557  กรรมการ  บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์(เอเชีย) 

จ ากัด (มหาชน) 
เมษายน 2555 – กรกฎาคม 2558  กรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์

จ ากัด 
กุมภาพันธ์ 2555 – กันยายน 2557  กรรมการ  บริษัท ระยองอะเซททิลีน จ ากัด 
ธันวาคม 2554 – มิถุนายน 2557  กรรมการ  บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี 

จ ากัด 
พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2557  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 
2557 

ประธานกรรมการ  บริษัท รักษ์ป่าสัก จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
31 สิงหาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
1 กันยายน 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด  (มหาชน)  

 (ด ารงต าแหน่งประธานฯ ตั้งแต่ 31 สงิหาคม 2561) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
- - 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 
2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี 2562 – 2563)  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  

ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิไทย 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ PTIT Council of Trustees สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการและอุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (วาระป ี2560 - 2562) 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร ี
2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี 
2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน   
กันยายน 2561 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายอธิคม เติบศิริ 
 
 ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาต ิ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2562) 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี 
(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
   และการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินยิมระดับ High  
   Distinction), Armstrong University, USA     
    
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 125/2009), Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL 4/2016), Role of the 
Chairman Program (RCP 41/2017) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ
การเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
(วปอ.มส. 1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 Executive Education Program, Harvard Business 
School, Harvard University, USA 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

  1 กันยายน 2562 – ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment  ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2556 – 30 กันยายน 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ ากัด (มหาชน) 
2558 – 31 สงิหาคม 2562  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 31 สงิหาคม 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการคณะกรรมการ 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน) 
2557 – 31 สงิหาคม 2562   กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
1 ตลุาคม 2562  –  31 ธันวาคม 2562 ประธานกรรมการ Sakari Resources Limited 
2557 – 14 กันยายน 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด 
2557 – 31 สงิหาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
2557 – 31 สงิหาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด 
2557 – 31 สงิหาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากัด 
2557 – 31 สงิหาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด 
2557 – 31 สงิหาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จ ากดั 
2557 – 31 สงิหาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด 
2557 – 29 มีนาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
2561  – ปจัจุบัน คณะท างานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยอ้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย 
กุมภาพันธ์ 2561 –  
กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  
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9 มกราคม 2561 –  
31 สิงหาคม 2562 

อุปนายก สมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563) 
เมษายน 2560 – เมษายน 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
18 พฤษภาคม 2558 –  
31 สิงหาคม 2562 

กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี 

20 พฤศจกิายน 2557 –  
31 สิงหาคม 2562 

กรรมการมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลงัแหง่การเรียนรู้ 

31 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน 
2555 – 31 สงิหาคม 2562 กรรมการผู้แทนบริษัทฯ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 22 
 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย ์  
 
 ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที ่1 ตุลาคม 2560) 
 

54 0.000939  
(ตนเอง 0.000788;  
คู่สมรส 0.000151) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 Diploma of Petroleum Management, College of 
Petroleum Studies, Oxford University, UK (ได้รับ
ทุนการศึกษาจาก British Council) 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 173/2013), Company Secretary Program  
(CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 
    (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย    
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปอ.) รุ่นที ่58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
    (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 20  
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
    (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลักสูตรส าหรับผู้บริหารด้านหลักนติิธรรมและการ 
    พัฒนา (RoLD) รุ่นที่ 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง 
    ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 
 NIDA-Wharton Executive Leadership Program    
    2009, The Wharton School of the University of 
 Pennsylvania, USA 
 PTT Executive Leadership, General Electric, GE,  
    New York, USA 

1 ตุลาคม 2560 – ปจัจุบัน 
 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย (รักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย อีกหน้าที่หนึง่  
ช่วงวันที ่1 ตลุาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

1 ตุลาคม 2558 – 1 ตุลาคม 2561 กรรมการ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 

พฤศจิกายน 2558 – กันยายน 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ 
ค้าปลีก จ ากัด 

1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจน้ ามัน ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

มิถุนายน 2558 – ตุลาคม 2558 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
กุมภาพันธ์ 2558 – พฤษภาคม 2558 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 

(มหาชน) 
ธันวาคม 2557 – พฤศจิกายน 2558  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

จ ากัด 
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความ

ยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

พฤศจกิายน 2556 – 30 กนัยายน 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557  กรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ 
ค้าปลีก จ ากัด 

สิงหาคม 2555 – ตุลาคม 2557  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จ ากัด 
พฤษภาคม 2555 – ตุลาคม 2557  ประธานกรรมการ Subic Bay Energy Company 

Limited (Philippines) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
11 เมษายน 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

12 ธันวาคม 2561 – ปจัจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด 
22 ธันวาคม 2558 – ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
27 กรกฎาคม 2561 – ปจัจุบัน คณะกรรมการระบบการช าระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 23 
 

 

1 พฤษภาคม 2561 – ปจัจุบัน นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
26 กุมภาพันธ์ 2561 – ปจัจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

27 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

6 ตุลาคม 2560 – ปจัจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

6 พฤศจิกายน 2559 – ปจัจุบัน อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 24 
 

  

 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 
 
 ประธานเจ้าหน้าที ่
เทคโนโลยีและ    
วิศวกรรม ปตท.  
(ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2561) 
  

58 0.001941 
(ตนเอง 

0.001941;  
คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)    
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท Master of Science (Industrial  
    Engineering), The University of Rhode Island, USA 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 146/2011) และ Financial Statements for 
Director (FSD 12/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 ปี 2561  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน    
(วพน.) รุ่นที่ 11 ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) 
รุ่นที่ 5 ปี 2559 

 
 
 
 
 

16 กันยายน 2561 – ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
1 มกราคม 2561 –  
15 กันยายน 2561 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและ
ดิจิตอล 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2560 – 2561  กรรมการ บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล 
โซลูชั่นส์ จ ากัด 

2560 – 2561  กรรมการ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 
1 มกราคม 2560 –  
31 ธันวาคม 2560 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
ความย่ังยืนและวิศวกรรมโครงการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2559 – 2561  กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส  
อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

1 ตุลาคม 2559 –  
31 ธันวาคม 2559 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความ
ร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 2561  กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จ ากัด 
1 สิงหาคม 2557 –  
31 ธันวาคม 2558 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
19 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล  

เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
19 กันยายน 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ากัด 
2560 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
23 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

(วาระปี 2561 – 2562) 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 25 
 

 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางสาวพรรณนลิน 
มหาวงศ์ธิกุล 
 
  ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 
 
(เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและ
การเงิน) 

55 
 

 

0.001009  
(ตนเอง 

0.001009) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)    
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต    
    (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 279/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 24    
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)   
   (รุ่นที่ 6) มลูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคก์ร 
     ภาครฐั  
 หลักสูตร CMA-Greater Mekong Subregion    
   (CMA-GMS) (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ 
    ตลาดทุน    
 หลักสูตร PTT-HBS Leadership Development  
   Program II, Harvard Business School   
 หลักสูตร NIDA-Wharton Executive     
   Leadership Program (ELP), The Wharton   
   School, University of  Pennsylvania  

   หลกัสูตร Executive Program for Senior     
     Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 มูลนิธิ 
     สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
 หลักสูตร Executive Development Program   
   (EDP) รุ่นที ่2 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
 หลักสูตร Leadership Development Program    
   (LDP) III สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้  
   กลุ่ม ปตท. 

 1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
การเงินและการบัญชี 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

8 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 กรรมการ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ย่ี  
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2561 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2561 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์

เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จ ากัด 
1 มกราคม 2559 – 19 มีนาคม 2560 กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย 

อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์  
พีทีวาย จ ากัด 

20 ตุลาคม 2557 – 1 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ PTT Green Energy Pte. Ltd.  
1 กันยายน 2557 – 1 กุมภาพันธ์ 2559 กรรมการ PTT Regional Treasury Center 

Pte.Ltd. 
  2557 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
  2555 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

 1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

– – 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 

  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 26 
 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางอรวดี โพธิสาโร 
 
  รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่
กลยุทธ์องค์กร 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

58 0.000004  
(ตนเอง 0;  
คู่สมรส 

0.000004) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท Master of Business Administration 
(Management Information System) The University 
of Dallas, USA 
 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
    (DCP 253/2018)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Leadership Development Program for  
    Sustainability (LDP) รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาผู้น าและ  
    การเรียนรู้กลุ่ม 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 ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)  
    รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  
    (IRDP) 
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program  
    (EDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตร Mitsui-HBS Global Management  
    Academy, Harvard Business School, USA 
 หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง  
    (บกส.) รุ่นที ่3 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน   
    (วพน.) รุ่น 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน  

 1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2560 – 30 กันยายน 2561  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการ   

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด 

2559 – 2560       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผน 
กลยุทธ์และบริหารการลงทุน และ 
ท าหน้าที่ผู้อ านวยการโครงการ 
ExpresSo อีกหน้าที่หนึ่ง 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2556 – 2559       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผน 
กลยุทธ์และบริหารการลงทุน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
22 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
– – 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของ

ครอบครัว 
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ 

 

 รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริหารองค์กรและ
ความย่ังยืน (ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2561)   

 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เนติบัณฑิต ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง  
    เนติบัณฑิตยสภา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)    
     มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 261/2561) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Leadership Development Program III  
(LDP III) ป ี2561 ประเทศสิงคโปร ์

 หลักสูตร Leadership Development Program II  
    (LDP II) ป ี2557 ประเทศจีน 
 หลักสูตร Management Develoment Program  
    (MDP 3) : Level 13 – 14 Business Management     
    สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI) 
 หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) 
รุ่นที่ 4 ปี 2558 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)  

 หลักสูตรนักบริหารกลยุทธ์ศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ปี 2560 สถาบันการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (ป.ป.ช.) 

 หลักสูตร IRDP Leadership and Effective Corporate Culture 
Program 2561 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

1 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน
  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
องค์กรและความย่ังยืน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2559 – 2561  กรรมการ บริษัท เทคโนโลย ีไออาร์พีซี 
จ ากัด 

2557 – 30 กันยายน 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากร
บุคคลองคก์ร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557      ผู้จัดการฝ่าย สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2555 – 2557      ผูจ้ัดการฝ่าย ปตท. ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่ง VP-Finance, 
Accounting & Corporate Support 

บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ 
จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

เมษายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
กันยายน 2561 – 28 กุมภาพันธ ์
2562 

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส ์จ ากัด 

2558 – 2562 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 
 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ - สกุล อาย ุ(ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางสาวดวงพร 
เที่ยงวัฒนธรรม 
 
 รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ก ากับดูแลองค์กร
และกจิการสัมพันธ์     
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) 

58 0.000270  
(ตนเอง 

0.000270) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)     
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท M.ENG. (Engineering) (Chemical  
     Engineering) The University of British Columbia,   
     Canada    
  ปริญญาโท M.M. (Management) (การบริหารธุรกิจ)  
     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์    
     มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
   (DCP 135/2010) และ Financial Statements for  
   Directors (FSD 8/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน    
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)    
    III, PTT Leadership and Learning Institute (PLLI) 
 หลักสูตร PTT Executive Leadership Program,  
   General Electric, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตร Enterprise Risk Management Framework,  
   PricewaterhouseCoopers 
 หลักสูตร Strategic Marketing Management,  
   Stanford Graduate School of Business, USA  
 การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Annual Dinner: Clean  
    Energy and Smart Transportation: Global Trend for  
   Sustainable World 
 

1 พฤศจิกายน 2562 – ปจัจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก ากับดูแล
องค์กรและกิจการสัมพันธ์     

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ตลุาคม 2561 – 31 ตลุาคม 2562 
  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2560 – 30 กันยายน 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบัน
นวัตกรรม 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความ
ร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลุ่ม 
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2556 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและ
บริหารบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจปิโตร 
เคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

2562 – ปจัจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
31 มีนาคม 2560 – 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 29 
 

   

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า 
  
 รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ส านักกฎหมาย  
(ได้รบัแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม  2560) 

53 ไม่มี 
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)   
     (เกียรตินิยมอันดับ 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  
     (กฎหมายธุรกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.), Columbia  
     University School of Law, New York, USA  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 7/2001), Anti-Corruption : The Practical 
Guide (ACPG 38/2017), Ethical Leadership 
Program (ELP 15/2019), Risk Management 
Program for Corporate Leaders (RCL 18/2019), 
Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP 7/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Leadership Development Program 
(LDP3) รุ่นที่ 4 ปี 2019 สถาบันพัฒนาผู้น าและ
การเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

 หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา
ส าหรับผู้บริหาร (TIJ RoLD) รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

 หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on 
the Rule of Law and Policy รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

  หลกัสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9  
ปี 2561 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 หลักสูตร TLCA Executive Development 
Program รุ่นที่ 1 ปี 2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

 

1 ตุลาคม 2560 – ปจัจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ส านักกฎหมาย  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

30 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  กรรมการ  East Mediterranean Gas Company 
S.A.E.  

1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กฎหมายองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

กุมภาพันธ์ 2560 – มกราคม 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 

มีนาคม 2559 – มถิุนายน 2560 ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ 
พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จ ากัด เปลี่ยนชื่อ  
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560) 

2556 – 15 มีนาคม 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย 

3 กุมภาพันธ์ – 31 สงิหาคม 2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

2552 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และ 
เพียงพนอ จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปีที่ผ่านมา) 
3 เมษายน 2560 – 31 ธันวาคม 2562 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี  จ ากัด (มหาชน) 
27 เมษายน 2562 – 31 ธันวาคม 
2562 

กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
4 ธันวาคม 2562 – ปจัจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
9 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
24 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้า

ปลีก จ ากัด (มหาชน) 
14 พฤษภาคม 2562 – ปจัจุบัน  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บรษิัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 

จ ากัด (มหาชน) 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
18 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการ/ อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 30 
 

                                                                     

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประจ าปี 2562 – 2564)  

2555 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิชา Business Law: Business Organization and Corporate 
Governance หลักสูตร Executive MBA และ MBA สถาบันบัณฑิต
บรหิารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2562 ผู้บรรยาย หัวข้อ บทบาทในการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน หลกัสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 

2561 – ปัจจุบัน ผู้บรรยาย หัวข้อ Corporate Compliance for CFO หลักสูตร CFO in 
Practice สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 31 
 

 
 
  
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายวุฒิกร สติฐิต 
 
  รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่หน่วย
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2562)  

55 
 

 

0.000812 
(ตนเอง  

0.000494;  
คู่สมรส  

0.000318) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  ปริญญาโท Master of Science (Industrial & 
System Engineering), Ohio University, USA 

  ปริญญาโท Master of Business Administration 
(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Leadership Development Program III 
(LDP III) สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม 
ปตท. (PLLI)  
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 
   รุ่นที ่9 มลูนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP) 
 หลักสูตร Senior Executive Education Program 

(SIBA) ป ี2560 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 4 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร Leadership Development Program II 
(LDP II) สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม 
ปตท. (PLLI) 
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)  
ปี 2554 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

1 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ   

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและ
ตลาดก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัด
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 กรกฎาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2557 ผู้จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 เมษายน 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

30 กันยายน 2562 – ปจัจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากัด  
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ีจ ากัด  
2560 – 2562 กรรมการ TTM Sukuk Berhad 
2559 – 2561  กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจ ากัด 
30 มีนาคม 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
30 มีนาคม 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 
  



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 32 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายกฤษณ์ อ่ิมแสง 
 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยทุธ์กลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 
(ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่  
1 พฤศจิกายน 2562)   

 

54 0.000350 
(ตนเอง 

0.000350;  
คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program   
    (DCP 139/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Leadership Development Program III 
    รุ่นที ่2 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ปตท.      
 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส าหรับ 
    ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที ่3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 23 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน” รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน    

 
 

1 พฤศจิกายน 2562 – ปจัจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก ากับดูแลองค์กร
และกจิการสัมพันธ์ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2561 – 30 กันยายน 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและ
ความย่ังยืน  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2560 – 2562  กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

1 กุมภาพันธ์ 2559 –   
31 ธันวาคม 2560  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล 
และศักยภาพองค์กร    

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 2560 รองเลขาธิการ (วาระป ี2558 – 2560) สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

2558 – 31 มกราคม 2559 ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญก่ารตลาดขายปลกี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2556 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลัง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2 ธันวาคม 2560 – ปจัจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
ธันวาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562  กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 
8 กันยายน 2560 – 31 ตุลาคม 2562  ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
23 ธันวาคม 2558 –  
30 พฤศจิกายน 2562 

ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
22 สิงหาคม 2562 – ปจัจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (สวส.) 
2 กรกฎาคม 2562 – 31 ตลุาคม 2562 คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจ าปี 

2562 – 2563   
23 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 
9 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562  คณะกรรมการบริหารสถาบันลูกโลกสีเขียว 
9 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว 
18 กรกฎาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 คณะท างานด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน (ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว) 
3 กรกฎาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562  คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน 
3 กรกฎาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 คณะอนุกรรมการก ากับการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน 
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(วาระปี 2560 – 2562) 
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พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน  ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพ่ือชุมชน (ชรช.) 
29 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี 
11 กรกฎาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562  ประธานกรรมการกลุ่มโครงการพิเศษ Water Resource Management (TBCSD) 
30 มีนาคม 2559 – 31 สงิหาคม 2562 กรรมการบริหารงานบุคคล โรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายดิษทัต ปันยารชุน 
 
 รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ 
(ได้รับการ แต่งตั้ง 
เมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2561) 
  

55 ไม่มี 
 

ไม่ม ี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี Social Science มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปริญญาโท Master of Public Administration  
    (Political Science), National University,  
    San Diego, USA 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
   (DCP 206/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Leadership Development Program   
    (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  
 หลักสูตรการซื้อขายน้ ามันล่วงหน้า The Oxford   
    Princeton ประเทศอังกฤษ 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน   
    (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  
 
 

1 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 กุมภาพันธ์ 2559 –  
30 กันยายน 2561 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้า
ระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 สิงหาคม 2558 –  
31 มกราคม 2559  

ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2555 – 2558   ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
Managing Director 

บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด (PTTT) 

1 พฤศจิกายน 2554 – 2561  ประธานกรรมการ PTT International Trading DMCC  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
22 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ/ กรรมการก ากับดูแลกจิการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
24 ตุลาคม 2559 – ปจัจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท  PTT International Trading London Ltd.  

(PTTT LDN) 
  1 พฤศจิกายน 2555 – ปจัจุบัน กรรมการ/ รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด (PTTT) 

(แต่งตั้งเป็นรกัษาการประธานฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561) 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 
 
 รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและดิจิทัล   
(ได้รับการแต่งตัง้เมื่อ
วันที ่16 กันยายน 2561) 

53 ไม่มี 
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)    
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             

ประวัติการอบรมประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  
     ป ี2555 สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
     (IOD) 
  หลกัสูตร Asia Petrochemical Industry Conference  
     (APIC) รุ่นที่ 2 ป ี2560 Japan Petrochemicals  
     Industry Association  
  หลกัสูตร PTT Group VP Leadership Development   
     Program ปตท. 
  NIDA-Wharton Executive Leadership Program   
     (Class 2009), The Wharton School of the  
     University of Pennsylvania, USA 
  หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่   
     26 ปี 2555 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
     แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง  
    ในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับผู้บริหารระดับสูง   
    (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า 

16 กันยายน 2561 – ปจัจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและ
ดิจิทัล 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2559 –         
15 กันยายน 2561 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยทุธ์
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

31 มีนาคม 2559 –  
30 กันยายน 2559 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 กรกฎาคม 2558 –  
30 มีนาคม 2559 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
President 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

  กันยายน 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูั่น จ ากัด 
พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
มิถุนายน 2562 – สิงหาคม 2562 กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ากัด 
พฤษภาคม 2561 – พฤศจกิายน 2561 กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

28 กุมภาพันธ์ 2562 – ปจัจุบัน  คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยสิริเมธี 
27 พฤศจิกายน 2560 –  
4 พฤศจิกายน 2562  

กรรมการ สมาคมเพื่อนชุมชน 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หนว่ยงาน/ บริษัท 

นายพงศธร ทวีสิน 
 
 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน)  
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561) 
 

    60 0.000088  
(ตนเอง 0.000035;  
คู่สมรส 0.000053) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum and 

Natural Gas Engineering), The Pennsylvania 
State University, USA 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
   (DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 27     
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  
   (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-19),    
   รุ่นที ่19 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40 ปี 2551            
   สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
 หลักสูตร PTT Group EVP Leadership  
   Development บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 PTT Executive Leadership, General Electric, GE,  
   New York, USA 
 Breakthrough Program for Senior Executive, IMD 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2556), 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 

1 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจ า
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต      
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 –  
31 ธันวาคม 2561 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต      
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2560 –  
30 กันยายน 2561 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลียม/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
และองคก์ร 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต      
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2559 –  
31 ตุลาคม 2560 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการ
ผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ/ รักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)       

1 มกราคม 2558  –        
31 ธันวาคม 2558 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยี
และพัฒนาความย่ังยืน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)        

2555 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์และโครงการพัฒนา 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
– – 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
– – 
 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรับ 56-1 ปี 2562 

หน้าที่ 37 
 

 

ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายคงกระพัน อิน
ทรแจ้ง 
 
  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน)  
(ได้รับแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2562) 

52 ไม่มี 
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   (วิศวกรรมเคมี) University of Houston,     
   USA 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
   (DCP 119/2009), Role of the Chairman     
   Program (RCP 21/2009) สมาคมส่งเสริม    
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร Breakthrough Program for  
   Senior Executives, IMD Business School 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  
   รุ่นที ่60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ 
พลังงาน (วพน.) รุ่นที ่14  
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 Leadership Development Program III (LDP 
III) รุ่นที่ 4 ป ี2562 สถาบันพัฒนาผู้น าและ
การเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

1 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจ าประธาน
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
กลุ่มธุรกจิปิโตรเคมีขั้นต้น 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

ตุลาคม 2557 –  มีนาคม  2560   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International 
Business Operations  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

กันยายน 2557 – ธันวาคม 2561 กรรมการ  บริษัท NatureWorks LLC 
กันยายน 2557 – ธันวาคม 2561 กรรมการ/ Vice President บริษัท PTTGC International (USA) Inc. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 ตุลาคม 2562  – ปัจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
6 พฤศจิกายน 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
15 สิงหาคม 2560 – ปจัจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Thai Tank Terminal Limited 
กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC. 
กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation 

กันยายน  2551 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited 
กรกฎาคม 2558 – กันยายน 2562 กรรมการ/ President & CEO บริษัท PTTGC America Corporation 
เมษายน 2558 – กันยายน 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corporation 
กุมภาพันธ์ 2558 – กันยายน 2562 กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. 
มกราคม  2558 – กันยายน 2562 กรรมการ บริษัท Vencorex Holding 
พฤศจิกายน 2551 – กันยายน 2562 กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
พฤศจิกายน 2551 – กันยายน 2562 กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ 
สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
กรกฎาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานร่วม France-Thailand Business Forum 
 



เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายวิรัตน ์เอื้อนฤมิต 
 
 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  
บริษัท  ไทยออยล ์จ ากัด 
(มหาชน)  
(ได้รับแต่งตัง้เมื่อวันที่  
1 กันยายน 2562)   
  

57 
 
 
 
 
 

0.000543 
(ตนเอง 

0.000543;  
คู่สมรส 0) 

 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท Master of Business Administration,  
 with Emphasis in Financial Management,  
     Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA   
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร 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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ    
   บริษัทไทย (IOD)    
 หลักสูตร GE Global Customer Summit Crotonville 
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 
   Scholastic Honour Society in Business) 
 Advance Management Program, INSEAD Business     
    School, INSEAD Executive Education, ประเทศฝรั่งเศส  
 หลักสูตร Advanced Management Program รุ่น 184,   
   Harvard Business School, Harvard University      
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 4 สถาบัน 
   วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง    
   (บยส.) รุ่นที ่16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย 
   ตลุาการศาลยุติธรรม 
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง   
   (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน  
   ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1 กันยายน 2562 – ปจัจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ ประจ าประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
ปตท. ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

มิถุนายน 2560 – ตลุาคม 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ี
จ ากัด 

1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2559 – 2560  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  
รีซอร์สเซส จ ากัด 

มกราคม – กันยายน 2559  กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 2559  กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3 สถาบัน (กกร.) 

2558 – 2559  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2557 – 2558  กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
เทรดดิ้ง จ ากัด 

2557 – 2558  กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

1 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2555 – 2558  กรรมการ  บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
พฤศจิกายน 2554 – 30 เมษายน 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 กันยายน 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
1 กันยายน 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด 

(มหาชน) 
2558 – 31 สงิหาคม 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จ ากัด (มหาชน) 
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 TLCA Executive Development Program (EDP)  
    รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม  
    เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ 
    อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบัน 
    วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
  หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ   
    ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
    รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า   
  หลกัสูตรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยฯ (นธป.)    
    รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ 
  หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน   
    (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
  Thailand CG Forum: Governance as a Driving  
    Force for Business Sustainability ตลาดหลักทรัพย์  
   แหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากัด 
พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จ ากัด  
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด 
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด 
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด 
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด 
30 พฤศจิกายน 2561 – 2562 กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ีจ ากัด (PTTLNG) 
ตุลาคม 2559 – 2562 กรรมการ บริษัท Sakari Resources Ltd. 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 
ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (PIN) 
ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (PLEARN) 
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ าแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) 
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้แทนบริษัท สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) 
กันยายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 – 2563)  
2560 – 2562  อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) (วาระปี พ.ศ. 2560-2562) 
สิงหาคม 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) 
พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายนพดล  ปิ่นสุภา 
 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) (ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562) 

55 0.002255  
(ตนเอง 0.000476;  
คู่สมรส 0.001779) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
   (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
    (DCP 146/2011), Financial Statements for     
    Directors (FSD 12/2011) สมาคมสง่เสริม    
    สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Leadership Development Program III สถาบัน 
 พัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT  
 Leadership and Learning Institute)  
  หลกัสูตร Breakthrough Program For Senior  
 Executives International Leading Business School  
 (IMD), Lausanne, Switzerland 
  หลกัสูตร Assessor Training Program ส านักงาน 
 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
  หลกัสูตร Financial Statement for Directors 
    บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
  สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption…   
 International Cases and Practices, (14 ตุลาคม 2558)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลกัสูตร Mitsui-HBS Global Management  
 Academy 2015 Japan - USA  
  G-20Y Summit 2015 France 
  หลกัสูตรผู้บริหารกระบวนยุติรรมระดับสูง (บยส.)  
 รุ่นที่ 19 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
  หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 22/2016  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร  
    วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
  หลกัสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่  
    ยั่งยืน (RoLD Program) สถาบันเพื่อการยุติธรรม   
    แห่งประเทศไทย, 2017  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน   
    (วพน.) รุ่นที่ 14 ปี 2019 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

1 กุมภาพันธ์ 2562 – ปจัจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจ า 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2558 –  
31 มกราคม 2562     

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 –  
30 กันยายน 2558   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่   

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน) 

2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์  

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 30 มกราคม 2562 กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จ ากัด 
2560 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจ ีจ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 
 

http://www.pttplc.com/TH/About/Organization/pages/executive.aspx
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายชวลิต ทิพพาวนิช 

 
  ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)  
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2561) 
 
 

57 
 
 
 
 
 

0.000035  
(ตนเอง 0.000035; 

คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    
   (วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม)  
    (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยี  
   พระจอมเกล้าลาดกระบงั 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
   (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ)  
   สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program  
   (DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Company Management Program 
 หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพส าหรับผู้บริหาร 
(The Great Manager) 
 หลักสูตร GE Energy Customer Executive 

Leadership Program (GE : PTT Executive 
Leadership) สถาบัน GE Global Learning 
Crotonville Leadership ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักสูตร Advance Management Program 
(AMP 187) สถาบัน Harvard Business School, 
Executive Education ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตร Leadership Development Program 

III  รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้ 
ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute) 
 หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) 
รุ่นที่ 5 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที ่12 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน 

1 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประธาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

2560 – 30 กันยายน 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบริหาร
ศักยภาพองค์กร 

บริษัท ไทยออยล์  จ ากัด (มหาชน)   

2558 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจ า
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์           
กลุ่มธุรกจิปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัตงิาน 
Secondment ในต าแหน่ง President 

HMC Polymers Co., Ltd.                     
(JV with LyondellBasell) 

2556 – 2558 ผูช้่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ
และบริหารโครงการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
1 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
7 มกราคม 2562 – ปจัจุบนั กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด 
6 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด 
15 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ จ ากัด 
15 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ ากัด 
15 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด 
15 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิง้ จ ากัด 
15 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ ากัด 
15 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
 – – 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์ 
   
 รักษาการแทน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่
บริษัท ปตท. น้ ามันและ
การค้าปลีก จ ากัด (มหาชน)
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2561) 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) (การต้นทุน) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  
    (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประวัติการอบรมประวัติการอบรม 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP   
     180/2013), Director Certification Program Update   
     (DCPU 2/2014), How to Develop a Risk  
     Management Plan (HRP 6/2014), Successful  
     Formulation & Execution of Strategy (SFE 21/2014)   
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลกัสูตร Senior Executive Program, London  
     Business School, UK  
  หลกัสูตร Leadership Development Program III  
    รุ่น 2 ป ี2558 สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู ้ปตท. 
  หลกัสูตร Strategic Thinking Through Case 
  หลกัสูตร PTT Group VP Leadership Development Program  
  หลกัสูตร Executive Development program (EDP)    
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  หลกัสูตร PTT Group PLLI 3 Leadership Greatness    
    : Great Leaders, Great Teams, Great Results  
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 ปี 2561 
     สถาบันวิทยาการตลาดทุน    
  หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน  
     (วพน.) รุ่นที่ 12 ป ี2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
  หลกัสูตรส าหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและ 
    การพัฒนา รุ่นที่ 3 ปี 2562 สถาบันเพ่ือการยุติธรรม   
    แห่งประเทศไทย 
  หลกัสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ   
    ผู้บริหารระดับสูงขององคก์รก ากับดแูล (Regulator)   
    รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 20 ปี 2562  
    สถาบันพระปกเกล้า 

1 กรกฎาคม 2561 – ปจัจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจ า
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งรักษาการแทน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) 

14 กุมภาพันธ์ 2561  – 20 สิงหาคม 2561 กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
2559 – 30 กันยายน 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลกี 
จ ากัด 

2555 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน 
หน่วยธุรกิจน้ ามัน 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
– – 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 

2558 – 15 ตลุาคม 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 
   
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประจ าประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน ปฏิบัติงาน 
Secondment บริษัท พีทีที  
โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) ในต าแหนง่  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงินและบัญชี  
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2561)  

60 0.000280 
(ตนเอง 0.000280) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)  
   เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP    
   155/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
   บริษัทไทย (IOD)  
 โครงการ GE: PTT Executive Program  
    สถาบัน GE, USA พ.ศ. 2555 
 โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง หลกัสูตร  
    Leadership Development Program III (LDP III)     
    สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.       
    (PTT Leadership and Learning Institute)  
    พ.ศ. 2557  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ที่ 26  
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 

1 ธันวาคม 2561 – ปจัจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ประจ าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงินปฏิบัติงาน Secondment ใน
ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบัญช ี

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

1 พฤศจิกายน 2558  – 30 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
การเงินและบัญช ี

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

กุมภาพันธ์ 2558 – พฤศจกิายน 2558  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จ ากัด 
พฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558  กรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์

เก็ตติ้ง จ ากัด 
มิถุนายน 2556 – พฤศจิกายน 2558  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน  

พาวเวอร์ จ ากัด 
ธันวาคม 2555 – ธันวาคม 2558 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส ์

(เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) 
กุมภาพันธ์ 2555 – พฤศจกิายน 2558  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซีพลังงาน จ ากัด 
ธันวาคม 2554 – พฤศจกิายน 2558  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ 

แอล จ ากัด 
พฤศจิกายน 2554 – พฤศจกิายน 2558 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ ากัด 
พฤศจิกายน 2554 – พฤศจกิายน 2558 กรรมการ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
พฤศจิกายน 2554 – พฤศจกิายน 2558  กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
ตุลาคม 2554 – พฤศจกิายน 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายบัญชีและการเงิน  
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
17 กุมภาพันธ์ 2559 – ปจัจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ  

บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 
31 ตุลาคม 2562 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท PTTGC International (USA) Inc. 
2 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด 
2 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีซี โพลีออลส์ จ ากัด 
2 มิถุนายน 2560 – 13 พฤศจิกายน 2562 กรรมการ บริษัท จีซี ออกซิเรน จ ากัด 
19 เมษายน 2559 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
2 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn Bhd 
2 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd 
18 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท PTTGC America LLC 
18 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation 
18 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited  
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   
– – 
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ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายยงยศ ครอง
พาณิชย์ 
 
 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  
กลยุทธ์และบริหาร
การเงินองค์กร  
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 
2562) 

59 
 

 

 

 

 

0.000011 
(ตนเอง 
0.000011;  
คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา  
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
  The Corporate Governance: Regulation and      
     Disclosure Training (ปี 2017) สมาคม
ส่งเสริม 
     สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลกัสูตร ICT Management for Non – ICT   
     Executive (ปี 2013) NSTDA Academy 
ส านักงาน   
     พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

1 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) และปฏิบัตงิานสมทบต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร  

บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 
2561 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี/ 
รักษาการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

2557 – 30 กันยายน 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน/ รักษาการใน
ต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี 

บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
– – 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PTT Regional Treasury Center Pte.Ltd. 
เมษายน 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางสาววิไลวรรณ 
กาญจนกันติ  
 
 ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่นโยบาย
การเงินและบัญชีองค์กร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที ่    
1 พฤศจิกายน 2559) 
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0.000130 
(ตนเอง 0.000130) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลย ี
    สารสนเทศทางธุรกิจ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program            
    (DCP 234/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย   
    (IOD) 
 หลกัสูตร Leadership Development Program II  
   (LDP 2), Harvard Business School, USA 
 หลกัสูตร Executive Development Program  
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (EDP-MOF  
    2012) มลูนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลงั  
 หลกัสูตร Advanced Management Program 3  
    (AMP 3), PTT Leadership and Learning Institute  
    (PLLI) 
 หลกัสูตร Leadership Development Program III  
    (LDP 3), IMD Singpaore 
 หลกัสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง    
    รุ่นที่ 6  
 

1 พฤศจิกายน 2559 – ปจัจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มิถุนายน 2559 –  
31 ตุลาคม 2559 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560 กรรมการ PTT Regional Treasury 
Center Pte.Ltd. 

25 กุมภาพันธ์ 2559 –  
25 เมษายน 2561 

กรรมการ  บริษัท ปตท. ธรุกจิค้าปลีก จ ากัด 
(เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ปตท. 
น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด   
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559)  

1 กันยายน 2557 –  
31 พฤษภาคม 2559 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มกราคม 2555 –  
31 สิงหาคม 2557 

ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและระบบบัญชี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 – 2560  กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการบัญชีบริหาร  

สภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2554 – 2557  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
เทคนิคมาตรฐานการบัญชี  

สภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2554 – 2557  กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีด้านการท าบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

24 เมษายน 2560 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

25 เมษายน 2561 – ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
1 กุมภาพันธ์ 2560 – ปจัจุบัน กรรมการ PTT Green Energy Pte. Ltd. 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

ปัจจุบัน กรรมการเหรัญญิก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์  
 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี  
(ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่   
1 ตุลาคม 2559) 
 
(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี) 
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0.000053 
(ตนเอง 

0.000053;  
คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
  ปริญญาโท Master of Business Administration  
      (M.B.A.) (General Management)  
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการอบรม  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 
 154) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) 
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 PTT-HBS Leadership Development Program 

(Harvard Business School) 
 หลักสูตร Leadership Development Program II 

สถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2562 
 TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติส าหรับการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง ส าหรับกลุ่มที่ไม่ใชส่ถาบันการเงิน 
รุ่นที่ 1/62 – ชั่วโมง CPD ผู้ท าบัญชี (การบัญชี)  
6 ชั่วโมง 

 ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ 
Blockchain – ชั่วโมง CPD ผู้ท าบัญช ี(การบัญชี)  
6 ชั่วโมง 

 National e-Payment กับภาษีอากร – ชัว่โมง CPD  
ผู้ท าบัญชี (อ่ืน ๆ) 7 ชั่วโมง 

 

1 ตุลาคม 2559 – ปจัจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ศูนย์บริการงานบัญชี 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 มิถุนายน 2559 –  
30 กันยายน 2559 

ผู้จัดการฝ่าย สังกัดผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2557 –  
31 พฤษภาคม 2559 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2548 – 2557 ผู้จัดการฝ่าย ปตท. ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ  

บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
– – 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

12 ธนัวาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด  
6 พฤศจิกายน 2561 – ปจัจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด    
26 เมษายน 2561 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี  รีซอร์สเซส จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

– – 
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ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 

นางวันทนีย์ จารึก 
 
 เลขานุการบริษัท   
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 
2556) 
 
 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
เลขานุการบริษัท 
และองคก์รสัมพันธ์ 
(ได้รับแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกา
2561) 

59 0.000430 
(ตนเอง 

0.000430;  
คู่สมรส 0) 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ภาษาเยอรมัน) 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 (Master of Business Administration)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP2/2002), 

Effective Minute Taking (EMT 1/2006), Board Reporting 
Program  (BRP 9/2012), Company Reporting Program 
(CRP 4/2012) Director Certification Program (DCP 
215/2016), Ethical Leadership Program (ELP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสูตร TLCA: Executive Development  
Program (EDP 7) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

  หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศ
ฟิลิปปินส์ (2013) 

  หลักสูตร Leadership Development Program ของสถาบัน 
Centre for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ (2015) 

 หลกัสูตร Professional Exchange Program  
    จัดโดย The HONG KONG Institute of Chartered 

Secretaries ประเทศฮ่องกง (2016) • หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
     เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร 
     ระดับสงู รุ่นที ่5 สถาบันส่งเสริมการ 
     บรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.    (ก.พ.ร. 1 รุ่นที่ 5) (กุมภาพันธ์ – กันยายน 2561)   
  หลักสูตร Advanced Management Program ปตท. 
(มีนาคม 2561) 

 Leadership Development Program (LDP) 2 รุ่นที ่3 ปตท. 
(เมษายน – กันยายน 2561) 

หลกัสูตร Top Executive Program for Creative + Amazing Thai 
Services (TOPCATS) รุ่นที ่1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
(มกราคม – กรกฎาคม 2562) 

 หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติ
สุข รุ่นที1่0 สถาบันพระปกเกล้า (พฤษภาคม 2562 – 
กุมภาพันธ์ 2563) 

 

1 ตุลาคม 2561 – ปจัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท 
และองคก์รสัมพันธ์ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 2556 – 30 กันยายน 2561 ผู้จัดการฝ่าย ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
เลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 
– – 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด/ องค์กรอ่ืน ๆ (ในปีที่ผ่านมา) 

– – 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ในปีที่ผ่านมา)   

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 38  
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย  สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย (ด ารงต าแหน่งประธานฯ ตั้งแต่พฤษภาคม 2561) 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

นา
ยไ
กร
ฤท

ธิ ์
อุช

กุา
นน

ทช์
ยั

นา
ยว

ชิยั
 อ
ศัร
สัก

ร

นา
ยด

อน
 ว
สนั

ตพ
ฤก

ษ์

พล
เอ
ก 
ธรี
วฒั

น์ 
บุณ

ยะ
วฒั

น์

ศา
สต

รา
จา
รย
พ์เิ
ศษ

 ด
ร. 
กติ

ตพิ
งษ์

 ก
ติย

าร
กัษ์

นา
ยส

พุฒั
นพ

งษ์
 พ
นัธ

ม์เี
ชา
ว์

นา
งน

นัท
วลั
ย ์
 ศ
กุน

ตน
าค

นา
ยด

นุช
า พ

ชิย
นนั

ท์

ศ.
ดร

. ส
พุจ

น์ 
เต
ชว

รส
นิส

กุล

ศ.
ดร

.สรุ
พล

 น
ติไิ
กร
พจ

น์

นา
ยธ

รณ์
 ธ
 าร
งน

าว
าส
วสั
ดิ ์

นา
ยจุ

มพ
ล 
รมิ
สา
คร

นา
ยณ

ฐัช
าต
 ิจ
าร
จุนิ

ดา

นา
ยส

รา
วธุ
 แ
กว้

ตา
ทพิ

ย์

นา
ยช

าญ
ศลิ

ป์ 
ตร
นีุช

กร

นา
ยอ

ธคิ
ม 
เต
บิศ

ริิ

นา
ยอ

รร
ถพ

ล 
 ฤ
กษ์

พบิ
ลูย

์

นา
ยว

ทิว
สั 
สว
สัด

ิ-์ช
โูต

นา
งส
าว
พร

รณ
นล

นิ 
มห

าว
งศ
ธ์กิ

ุล

นา
งอ
รว
ด ี
โพ

ธสิ
าโ
ร

นา
ยป

รชี
า โ

ภค
ะธ
นว

ฒัน์

นา
งส
าว
ดว

งพ
ร เ

ทีย่
งว
ฒัน

ธร
รม

นา
งส
าว
เพ
ยีง
พน

อ 
บุญ

กล
 ่า

นา
ยว

ฒุกิ
ร ส

ตฐิ
ติ

นา
ยก

ฤษ
ณ์
 อ
ิม่แ

สง

นา
ยด

ษิท
ตั 
ปัน

ยา
รช
นุ

นา
ยว

รว
ฒัน์

 พ
ทิย

ศริ
ิ

นา
ยพ

งศ
ธร
 ท
วสี
นิ

นา
ยค

งก
ระ
พนั

 อ
นิท

รแ
จง้

นา
ยว

ริตั
น์ 
เอ
ือ้น

ฤม
ติ

นา
ยน

พด
ล 
 ปิ่
นส

ภุา

นา
ยช

วล
ติ 
ทพิ

พา
วน

ชิ

นา
งส
าว
จริ
าพ

ร  
ขา
วส
วสั
ดิ ์

นา
งส
าว
ดว

งก
มล

 เศ
รษ

ฐธ
นงั

นา
ยย

งย
ศ 
คร
อง
พา

ณ
ิชย

์

นา
งส
าว
วไิ
ลว
รร
ณ
 ก
าญ

จน
กนั

ติ

นา
ยเ
ชยี

รว
ทิย

 ์อุ
ดม

วฒั
น์ว

งศ
์

บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) PTT X / / / / / / / / / / / / / *0/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

ธูรกิจส ำรวจ 

และผลิต

ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) PTTEP / / *0/

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด PTTNGD X

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด PTTLNG X

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ ำกัด PTTGL X

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE /

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ำกัด PTTER X

บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด PTTGM X

ธุรกิจน  ำมัน บริษัท ปตท. น  ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) OR X / *0/ /

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด PTT TANK X

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จ ำกัด (มหำชน) GC / / / / / */

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) TOP / / / / *0/

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 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

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ำกัด BSA X

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหำรเงิน จ ำกัด PTT TCC X

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) GPSC / / / / / *0/

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จ ำกัด PTT DIGITAL X

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ำกัด EnCo X

บริษัท ไทยออยล์เพำเวอร์ จ ำกัด TP X

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูช่ันส์ จ ำกัด PTTES X /

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกัด TTM(T)

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

บริษัท มำบตำพุด แอร์โปรดักส์ จ ำกัด MAP

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA(Maoming)

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA(Sanshui)

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) TIP /

บริษัท สำนพลัง วิสำหกิจเพ่ือสังคม จ ำกัด SPSE X

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน  ำเย็น จ ำกัด DCAP

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ำกัด InnoSpace /

บริษัท บำเนีย (ประเทศไทย) จ ำกัด   Baania 

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จ ำกัด HG Robotics

หมำยเหตุ

                            

ธุรกิจอ่ืนๆ

การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ประจ าปี 2562

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

                                                           รายช่ือผู้บริหารฯ 
                                                     (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)
                                                
                   รายช่ือบริษัท*
                (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562)

บริษัทย่อย 

ธุรกิจก๊ำซ

ธรรมชำติ

ธุรกิจก๊ำซ

ธรรมชำติ

ธุรกิจลงทุน

ต่ำงประเทศ

ธุรกิจ

ปิโตรเคมีและ

กำรกล่ัน

ธุรกิจกำร

ค้ำระหว่ำง

ประเทศ

ธุรกิจอ่ืนๆ

:  สัญลักษณ์          X = ประธำนกรรมกำร             = รองประธำน         * = ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร         O  = กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่          /  = กรรมกำร          //  =  ผู้บริหำร

ธุรกิจ

เทคโนโลยี

และวิศวกรรม

กำรร่วมค้ำ, 

บริษัทร่วม 

และบริษัท

ท่ีเก่ียวข้องกัน

ธุรกิจน  ำมัน

รำยช่ือผู้บริหำรตำมนิยำม ก.ล.ต. 4 รำยแรก นับต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ จะได้แก่   นำยอธิคม เติบศิริ ,  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์, นำยวิทวัส สวัสด์ิ-ชูโต  และนำงสำวพรรณนลิน  มหำวงศ์ธิกุล

*บริษัทมีกำรจัดประเภทบริษัทในเครือใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 10 เร่ืองงบกำรเงินรวม ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2558

ธุรกิจ

เทคโนโลยีและ

วิศวกรรม



 
   

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธันวาคม 2562 
  

ชื่อ – สกุล อายุ (ป)ี คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท 
นายชฎิล ชวนะลิขิกร 
 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  ส านักตรวจสอบภายใน 
   

54 คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 Certified Internal Auditor (CIA) : The Institute of Internal 

Auditors 
 
ประวัติการอบรม 
 นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง : กระทรวงพลังงาน 
 การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ : สถาบันจิตวิทยาความ
มั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามทุจรติ : ป.ป.ช. 

 SENIOR EXECUTIVE PROGRAM (SEP) : SASIN 
Graduate Institute of Business Administration  

 LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM II ,  
PTT – HARVARD BUSINESS SCHOOL : PLLI 

 LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM III ,  
PTT – IMD : PLLI 

 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy 
(SFE 17/2013), Anti – Corruption The Practical Guide 
(ACPG 2/2013), Company Secretary Program (CSP 
65/2015), Independent Observer Program (IOP 1/2016) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of 
Directors Association (IOD)) 

2556 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบภายใน 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2559 – 2560  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์กร 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2560 – 2561 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารความยั่งยืน 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2561 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ก ากับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ส านักตรวจสอบภายใน 

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

 



เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

 

 

“ ไม่มีเอกสารแนบ 4 ” 



เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ 
 

 

 

“ ไม่มีเอกสารแนบ 5 ” 
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